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Brooklyno lietuvių išga
mų komunistų laikraščio 
redakcija turi būt per 
klaidą įtalpino 
ką, kuriame 
štai ką rašo:

“Patarčiau
nevažiuoti, nes dabar Lie
tuvoje be galo neramūs ir 
leisti laikai... Mes smar
kiai nukentėjome: atėmė 
16 ha žemės, mišką, kiek 
tik kame buvo. Be to ne
gana — atims gyvulius ir 
javus, jei kas daugiau tu
rės. Nebėra jokios nuosa
vybės, viskas priklauso 
visuomenei. Mes varge, 
auginę gyvulius, savo pra
kaitu viską uždirbę, da
bar už tai nieko negauna
me”.

Iš to laiško ir Brooklyno 
komunistėlių laikraščio 
skaitytojai gal būti su
pras, kad Lietuvoje nėra 
“rojaus”, apie kurį taip 
garsiai nuo pat Lietuvos 
užgrobimo čiulba Bimbos, 
Mizarai ir kiti parsidavė
liai. Ir ne tik nėra ‘rojaus’, 
bet yra baudžiava — ko
munizmo vergija.

Amerikiečiai lietuviai, 
kurie gauna laiškus iš 
Lietuvos nuo savųjų, gerai 
žino, kad tik komunistė
liai, dirbę visą Lietuvos 
nepriklausomo gyvenime 
laiką požemiuose džiau
giasi Lietuvos pavergimu 
ir sovietų vergiška tvar
ka.

Be to, pastaraisiais lai
kais pavergtos Lietuvos 
komunistinė" spauda -pa
duoda nemažai žinių, kac 
Lietuvoje yra didelis pasi
priešinimas sovietų reži
mui. Žmonės, kurie tik pa
sipriešina gindami save 
nuosavybę ir teisę, areš
tuojami, teisiami ir kali
nami.

Rooseveltas Vėl Išrinktas Prezidentu

Sienos

I

Pranešama, kad iš so-i

Bombardavo Jugoslavijos 
Miestus

Henry A. Wallaee,

Sovietų Rusijos Lėktuvai 
Graikijoje

Salonika, Graikija, lapkr. 
7 — 
vietų Rusijos pristatyta į 
Graikiją 134 kariniai lėk
tuvai ir bombnešiai. Iš 
Maskvos pareikšta, kad 
jokių lėktuvų nebuvo 
Graikijai parduota. Grai
kija taip pat praneša, kad 
tai yra tuščias prasimany
mas.

Belgrade, Jugoslavija,— 
' Lapkr. 7 — Trys nežinomi 
kariniai lėktuvai bombar
davo Jugoslavijos miestą 
Bitolją, netoli Graikijos- 
Albanijos rubežiaus. Itali
jos vyriausybė sako, kad 
tai buvo Graikijos lėktu
vai, Graikai užsiginą.

•• Franklin Delano Roosevelt

1 stabui, Turkija, lapkr.
7 — Kazių kariuomenė iš 

išrinktas Jung. Valstybių Rumunijos artinasi prie 
vice - prezidentu. Bulgarijos sienos.

POPIEŽIUS KALBĖS PER RADIO

"Amerika” Naujoje 
Vietoje

_______________ &-

Vatikanas, lapkr. 7 — Jo 
Šventenybė Pijus XII kai-; 
jės pasauliui per radio 
apkričio 24 d. Tą dieną1 
Popiežius paskyrė ypatin- nešama’”kad Airįjos Val
gai melstis už pasaulio tai- atsisako užleisti An- 
ką.

Airiai Atsisuki Duoti 
Britanijai Bazes

Londonas, lapkr. 7—Pra-

išrinktas Jung. Valstybių prezidentu trečiam ter
minui.
--------------------- .------------------------------- :----------------------------- j

I !% AREŠTAVO TĖVUS 
PRANCIŠKONUS

Lietuvių katalikų savait
raštis “Amerika”, einąs 8 
metus, Brooklyn, N. Y., 
nuo spalių 25 d. š. m. jau 
naujoje vietoje, būtent, 
222 South Ninth St., 
Brooklyn, N. Y. Telepho- 
nas: STagg 2-2133.

“Amerika” persikėlė 
į LRKSA namą, kur keli 
metai atgal buvo leidžia
mas to Susivienymo orga
nas “Garsas”.

Sveikiname “Amerikos” 
vadovybę ir linkime ge
riausių sėkmių naujoje, 
daug erdvesnėje vietoje.

Sovietų Rusija Stiprinasi 
Balkanuose

Iglijai bazes Airijos vande
nyne.

Pranešama, kad sovietų 
Rusija stato didžiulį aero
dromą Cernauti, Bukovi
nos provincijoje, kurią so
vietai atplėšė nuo Rumu
nijos.

—

Paderew$ki Jau Amerikoje

>'
I

New York, lapkričio 7— 
Vakar atvyko į Ameriką į- 
žymus pianistas lenkas, I 
Ignac Jan Paderewski, 80 
metų amžiaus. Jis iš Švei
carijos išvyko į Lisboną, 
Portugaliją, o iš ten laivu 
į Ameriką.

David I. VValsh, 
vėl išrinktas Jung. Valsty
bių Senatorium iš Massa- 
chusetts.

Šiomis dienomis “Darbi- sovietų komisarai tikin- 
ninko” bendradarbis pri
siuntė laišką, gautą iš Vo
kietijos, kuriame tarp kit
ko štai ką rašo:

“Iš Lietuvos išvažiavo
me kaip stovim ir beveik 
be cento. Likti Lietuvoje 
buvo gana pavojinga. 
Pranciškonų vienuolyną 

i Kretingoje, šv. Antano na- į 
| mus, gimnaziją užėmė ru- j 
sų kariuomenė. Iš Pran
ciškonų atėmė beveik visą 
ką turėjo. Tėvas Augusti
nas Dirvelė ir Tėvas Luci
jus Martušis yra areštuo
ti”.

Lietuvos išgamos savo 
spaudoje dažnai rašo, kad

i čiųjų nepersekioja, ne
draudžia dirbti kataliky
bės ir tautybės darbą. Bet 
tos pačios žinios paduoda, 
kad sovietų Lietuvoje, 
kaip ir visoje Rusijoje 
bezbožninkai turi pilniau
sią laisvę ir gauna iš val
džios pinigų dirbti priešti- 
kybinį darbą, persekioti ir 
terorizuoti tikinčiuosius. 
Lietuvoje dažnai vyksta 
bezbožninkų mitingai. Ku
nigai areštuojami, areš
tuojami ir pasaulionvs ka
talikai, kurie tik neišsiža
da tikėjimo į Dievą, kurie 
nedirba komunizmo srity
je.

____________
| VVashington, lapkr. 7 —( labai pakenkė ir tas, kad 
Jungtinių Amerikos vals-j prieš rinkimus buvo iškel- 
tybių piliečiai balsavimais ta jo vokiečių (kaikurie 
išrinko Rooseveltą tre-|sako lietuvių) kilmė. Buvo 
čiam terminui būti šios viešai skelbiama, kad 
šalies prezidentu. Apie 50, Wendell Willkie yra vokie- 
milijonų piliečių dalyvavo. tis, ir jei jis būsiąs Ameri- 
balsavimuose. Rooseveltas kos prezidentu, tai duosiąs 
gavo daugumą balsų. Dau-; pagalbą Hitleriui. Ir ka- 
gelis dalykų prisidėjo prie dangi dabar Amerikoje y- 
Roosevelto laimėjimo. Pir- ra sukurstyta tokį didį 
miausia, piliečiai galvoja, neapykanta prieš vokie- 
kad Europos karas gali čius, 
paliesti ir Ameriką: už tai

i pavojaus metu gal geriau 
palikti tą patį šalies vadą, stybių piliečiai, 
kuris jau turi aiškius nusi
statymus. Jei ne Europos J dams, 
karas Rooseveltas gal bū- šios šalies į Europos karą 
tų ir nelaimėjęs. Amerikos | ir rūpinsis visuomenės ge- 
piliečiai yra įtikrinti, kad rovė, išrinko jį prezidentu 
Rooseveltas neįtrauks A- 
merikos į Europos karą.

Antras svarbus dalykas, kiai pasmerkė komunizmo 
kuris pakreipė piliečių bal- veiklą, pažadėjo rūpintis, 
savimą, tai Naujosios Da- kad nedarbas šioje šalvie 
lybos santvarka — pavyz- būtų sumažintas. Reikia 
džiu, pravedimas senatvės tikėtis, kad prezidentas 
pensijos, nedarbo metu at- savo prižadais neapvils 
lyginimas, teikiama pagal-; Amerikos piliečių, 
ba ūkininkams, darbinin- ‘ 
kų atlyginimo ir valandų 
reikalų įstatymai, WPĄ į- 
vedimas ir tt.

Milijonai darbininkų bu
vo įtikrinti, kad jokis pre
zidentas jiems tiek nepa
gelbėjo, kiek Rooseveltas. 
Tačiau pats gyvenimas 
privertė Roosevelto vy
riausybę pravesti darbi
ninkų reikalų įstatymus.

Respublikonų kandida
tui, Wendell L. Willkie, ne
mažai pankenkę tai, kad 
jis esąs didžios korporaci
jos pirmininkas ir dauge
lis žiūrėjo į jį, kaip į kapi
talistų vadų. Toliau, jamI

ITALAI VERŽIASI GRAIKIJON
Roma, Italija, lapkr. 7— 

Italijos vyriausybe paskel
bė, kad jų kariuomenė ver
žiasi tolyn į Graikijos vi
durį ir pasiekė Vojussa u- 
pę, 35 mylios nuo Graiki
jos - Albanijos sienos.

Graikai Apsupo Italijos Pulkus

Leverett SaltonstaH,-
Massachusetts valstybės 
Gubernatorius išrinktas 
antram terminui.

Britai Padegė Vokietijos 
Laivyno Bazes

* ’

Londonas, lapkričio 7 — 
Pereitą antradienį Britani-

jos oro laivynas smarkiai 
bombardavo Vokietijos 
laivyno bazes Bremerha- 
ven ir kitose Vokietijos ir 
vokiečių okupuotose šaly
se. Britų lėktuvai net pa
siekė ir Hamburgą.

Vokiečiai dabar tik gi
nasi.

Anglijos oro laivynas pa
sirodė daug stipresnis, 
kaip Vokietijos. Jau dabar 
vargiai Vokietijai pavyks 
nugalėti Angliją. ‘

Belgrade, Jugoslavija,— 
Lapkr. 7 — Graikijos ka
riuomenė apsupę Italijos 
armijos pulką, apie 30,000 
kareivių prie Koritza mies
to, Albanijoje.

Koritza .dar esą Italų 
valdžioje, bet apylinkės 
miestai buvo Graikijos ar
mijos užimti. Užėmę Ko- 
ritzą Graikai nukirstų I- 
talijos kariuomenės pulko 
susisiekimą su centraline

vadovybe. Tačiau tos karo 
žinios yra tiek priešingos, 
kad sunku sudaryti vaiz
dą, kas ištikrųjų laimėjo 
ar pralaimėjo.

Ir vieni ir kiti giriasi lai
mėjimais. Italai susilaukė 
tvirtesnio pasipriešinimo 
iš Graikijos Dusės, nekaip 
jie tikėjosi. Toliau, yra ži
noma, kad italai niekada 
nėra pasižymėję kariniais 
gabumais.

RUSIJA STIPRINA RUBEŽIŲ
---------------------- 4----------------------------------------------------

Stockholm, Švedija, lap
kričio 7 — Berlyno laik
raštis Afonbladet praneša, 
kad sovietų Rusija smar
kiai tvirtina rubežių Len
kijoje nuo Vokietijos pu
sės.

tai propaganda ne
mažai pakenkė Willkie. 

Jungtinių Amerikos val- 
pasitikė- 

dami Roosevelto prizą-
kad jis neįtrauks

trečiam terminui. Prieš 
rinkimus Rooseveltas aiš-

Darbininkai Priešinasi 
StadianoviediįSIsteiMi

— Kaune buvo sušauktas 
sovietų Lietuvos stachano- 
viečių susirinkimas. Tame 
susirinkime buvo nusis
kundžiama, kad darbinin
kai “nesuprantą” stacha- 
noviečių judėjimo. Vienas 
kalbėtojas pasakė: “Pav., 
didelė jėgos įtampa, sku
ba, gramozdiškas darbas 
nėra girtinas. Po tokio 
darbo darbininkai turį il
gai ilsėtis ir šauktis net 
gydytojo”.

Roosevelt Gavo 25,807,856
Washington, D. C., lapkr.

7 — Assosiated Press aps
kaičiavimu Jung. Valsty
bių prezidento rinkimuose 
šiais metais paduota 47, 
600,208 balsai iš 118,390 
balsavimo vienetų. Iš viso 
balsavimo vienetų yra 127, 
245. Taigi gavus iš visų 
vienetų balsus balsuotojui 
skaičius kiek pasididins.

Pagal šios dienos ap
skaičiavimo prezidentas 
Roosevelt gavo 468 elec- 
toral balsus ir 25,807,856 
populiarius balsus.

Willkie gavo 63 electoral 
balsus ir 21,792,352 popu
liarius balsus.

Taigi Rooseveltas gavo
biski daugiau 4,000,000 negauna jokio užmokes- 
balsų. Vadinasi, Roosevelt nio, o valgis esą nepaken- 
šiais metais gavo mažiau čiamai blogas.

balsų pagal balsavusiųjų 
skaičių, negu 1932 arba 
1936 m.

Willkie gavo daugiausia 
balsų, negu kada nors Res
publikonų partijos kandi
datas yra gavęs.

Italijos Kareiviai Apleidžia 
Armijų

Ohrid, Jugoslavija, lap
kričio 7 — Sakoma, kad 
keletas Italijos armijos va
dų ir 19 kareivių pabėgo į 
Jugoslaviją. Jie būk pasa
koję, kad Italijos kareiviai 
jau keletas mėnesių kaip

v •

— Prišmančių (Kretin
gos apskr.) dvare įsteigtas 
“sovchozas”. Po įvykusio 
darbininkų susirinkimo 
buvo perimtas buv. savi
ninko Tiškevičiaus turtas, ųun

Darbininkų Radio Programa
• . i • •

Darbininkų Radio programa įvyks šeštadienį, lap
kričio 9 d., 2 vai. po pietų. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios, lietu
viškos programos iš WC0P stoties, Boston.

; ■ t;
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

v •

rcKiracjęa ntouj * 
Suvartojimas

— NaiuM Tautinius 
Pivadtohnjis

Nomoode
Norwood, Mass., lapkri-; Rodgers, gyv. 1024 Wa- v* FT - * * • - - - — —cio 7 — 

vai. ant geležinkelio bėgių ’ 
rado užmuštą žmogų, ku-į 
ris taip buvo sutriuškinai 
tas, kad vargiai buvo ga
lima jį pažinti. Tik vėliau 
užmuštojo sesuo p. Geno
vaitė Oižiūtė (Cofsky) pa
žino, kad tai jos brolis Vin
cas Gižius (Cofsky), gyv. 
88 Concord Avė.

Vincas Cofsky išėjęs iš 
namų vakar vakare 9:30 
Vai. pasivaikščioti. Jis ne
grįžo. Jo kūną sutrintą ant 
geležinkelio rado Walter

Šį rytą apie 1:25 jshington St. Policija sa- 
ko, kad Vincą Cofsky už- 

įmušė traukinys, kuris va- 
ižiavo iš Bostono per Nor- 
•woodą į Waterbury, kuris 
tą vietą, kur buvo užmuš
tas Cofsky, pravažiavo a- 
pie 10 vai. vakare. Kada 
traukinys nuvažiavo į 
Waterbury, tai ant garve
žio buvę* kraujo žymių.

Spėjama, kad Vincas 
1 Cofsky norėdamas su
trumpinti kelią į namus ė- 

. jo skersai geležinkelio ties 
■ Endicott St.

Anglija Duoda Pagalbą Graikijai
gali pasiųsti į Graikiją tik 
laivais, o vokiečių povan
deniniai laivai juos tykoja 
nuskandinti.

Vokiečiai bombarduoda
mi Angliją nužudė 14,000 
žmonių ir 300 kareivių. 
Taip praneša pati Angli
jos vyriausybė. Žinoma, 
tas pranešimas nėra pil
nas, nėra jokios abejonės, 
kad Anglija neteko dau-

Londonas, lapkr. 7 —An
glijos vyriausybė pranešė, 
kad jų kariniai laivai pa
siekė Graikijos salą Cretę, 
ir darys “visą kas tik gali
ma pagelbėti Graikams 
kovoje prieš Italijos už
puolimą”.

Didžiausias Anglijai pa
vojus dabar esą Vokietijos 
povandeniniai laivai. An
glija savo kariuomenę te- giau kaip 300 kareivių.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Maisto pramonės ko

misaras išleido praneši
mą, kuriuo įspėja visas į- 
mones, jog jos nedarytų 
jokių užsakymų užsieniuo
se, negavusios iš anksto 
specialaus leidimo. Leidi
mui gauti reikia kreiptis 
į maisto pramonės komi
sariatą. Įmonės turi sku
biai pranešti komisariatui, 
kokie užsakymai užsie
niuose yra jų jau padaryti. 
Pranešimai turi būti su
rašyti lietuvių ir rusų kal
bomis. Įmonės taip pat tu
vi pranešti, kokius naujus 
užsakymus įmonėms rei
kalinga padaryti užsie-

• v
niuose šiais metais ir ko
kius kitais metais. Paduo
dant šias žinias, reikia pa
reiškime nurodyti, ar tie 
užsakymai buvo įmonės 
numatyti ir įtraukti į im
porto planą.

Duodant pareiškimą, 
reikia ištirti, ar užsako
mos prekės yra būtinai į- 
monei reikalingos ir ar jų 
negalima būtų įsigyti So
vietų Sąjungoje.

I

— Kaune vienas po kito 
naikinami gątvių ir kito
kių vietovių pavadinimai, 
primeną Nepriklausomą 
Lietuvą. Prezidento gatvė 
pavadinta Senamiesčio 
gatve, Savanorių prospek
tas — Raudonosios armi
jos prospektu, Vasario 16- 
sios gatvė — Liepos 21- 
sios gatve, Leono Sapiegos 
gatvė — Levo Tolstojaus 
gatve, Smetonos alėja —i 
Jono Biliūno gatve, Vytau- i 
to parkas — Liaudies par
ku, Vytauto tiltas per Ne
muną — Aleksoto tiltu, 
Petro Vileišio tiltas per 
Nerį — Vilijampolės tiltu, 
Gudyno gatvė — Vosy
liaus gatve įr tt.

— Kauno miesto ligonių 
kasos sanatorija “Daina
va”, kurią paėmė sava ręi- 
kalams raudonieji okupan
tai, perkeliąma į Kulautu
vą. Ji bus patalpinta vilos 
“Vita” namuose, kur turi 
būti padarytas pagrindi
nis remontas ir buvusi pri
vatinė vila pritaikinta sa
natorijai.

— Kažkoks L. Kosiakas 
paskirtas Kauno miesto li
gonių kasos valdytojo ir 
tuo pat metu gavo antrą 
apmokamą vietą, būtent, 
Kauno apygardos ligonių 
kasos valdytojo.

— Nacionalizuojant pri
vatines prekybos įmones, 
“Lietūkis” Kaune perėmė 
kelis šimtus krautuvių.

□ GROSSMAN $■H
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VVendell L. VVillkie,
buvęs Respublikonų partijos kandidatas į Jung. Val
stybių prezidentus, paaiškėjus, kad Rooseveltas iš
rinktas, Willkie pasiuntė prez. Rooseveltui sveiki
nimą ir atsišaukė į piliečius būti vieningais.

(•Eevistine Tvarka
* Immiaca

— K. Korsakas - Radžvi- 
la, Nepriklausomos Lietu
vos laikais per savo litera
tūros kritikas platinęs ko
munistines idėjas, dabar 
daro karjerą. Jis paskirtas 
valstybinės leidyklos di
rektorium. Ryšium su tuo 
paskyrimu, jis atleistas iš 
“Ęltos” direktoriaus pa
reigų.

Others Low as $1.20

You’ll discover that this is an improvement that 
pay for itself in fuel savings and this pre-season

4 Lites

$1.98

‘ ‘ ■* ‘ i low
price is something to cash in on. Other sizes are eųually 
iow priced.

ORDER EARLY — BETTER SIZE SELECTION

MAIN VARI) — 130 GRANITE STREET. QUINCY 
TAUNtON — MALOEN — WELLESLEY — FITCHBURG 

NEW BEDFORD —* B1LLERICA — ATLANTIC

į

Deda Pastangą Koncertui -•*
■

Šiuomi noriu pabrėžti kaip 
daug darbuojasi muz. R. Juška 
ir jo vedamas choras dėl Fede
racijos koncerto Lietuvai gelbė
ti. Per kelias savaites choras 
turi praktiką beveik kiekvieną 
dieną. Lapkr. 5 d., šis praktika
vo puikioje Šv. Vardo bažnyčio
je, Roxbury, Mass. Tos parapi
jos klebonas kun. Ryan ir jos 
vargonininkas p. Mahler yra 
ponui Juškai prielankūs. Už tat 
klebonas leidžia dykai mūsiš
kiams savo choro kostiumus, o 
vargonininkas dykai vargonuos 
koncerte. Ponas Juška užsidir
bo ir kito muziko p. Marire pa
tarnavimą, kurs pianu skam
bins panelei Katkauskaitei. Už 

; tokią triūsą ir pasiaukojimą 
mes turėtume būti simpatingi ir 
dėkingi.

Minimas kunigas Ryan nusi
pirko penkis koncerto tikietus.

— Sovietų Lietuvos pre
kybos komisariatas išlei
do komunikatą, kuriam 
jis viešai pasisako apie sa-1 
vo sumanymus, siekian
čius galutinai sugriauti 
Lietuvos ūkio gyvenimą. 
Šiame komunikate sako
ma, kad pirmoj eilėj bū
sią “pertvarkyti” koopera
tyvai. Pats prekybos ko
misariatas pasiaiškina, 
kad jis esąs “organizavi
mosi stadijoje”, bet jis jau 
esąs užsibrėžęs didžiulius 
planus “naujiems fabri
kams, šaldytuvams ir pie
ninėms statyti”.

Toliau komunikate sako
ma: “Lyginant su perei
tais metais, mėsos produk
tų suvartojimas paskuti
niuoju metu yra beveik 
dvigubai padidėjęs. Prie
žastys — padidėjo gyven
tojų pirkimo pajėgumas, 
o mėsos gaminiai mažai 
tepabrango. Be to, padidė
jo gyventojų skaičius”.

Dėl šios pastabos tenka 
pabrėžti, kad prekybos ko
misariatas, esąs, kaip jis 
sako, “organizavimosi sta
dijoj”, laiko Lietuvos gy- 

_ , tokiais 
apjakėliais, kaip ir Sovietų 
Rusijoje, kur gyventojai 
per 20 metų tebuvo maiti
nami propaganda ir agita
cija. Kad mėsos produktų 
suvartojimas padidėjo, tai 
yra tiesa. Bet komunikate 
nutylima, kad Lietuvon 
prigrūsta 300,000 masko
lių kareivių, kurių alkį nu
marinti nėra lengvas da
lykas. Štai yra pagrindinė 
priežastis, kodėl mėsos su
vartojimas padidėjo. Dėl 
to padidėjimo jau ir Lietu
voje pradeda pasireikšti 
maisto stoka, nors dar ne
seniai Lietuva buvo visko 
pertekusi. O kai dėl gyven
tojų “pirkimo pajėgumo 
padidėjimo”, tai tokiu 
tvirtinimu, aišku, ir pats 

delis skaičius lietuvių, ku- i prekybos komisariatas ne- 
rie visuomet jautriai atsi- tiki, 
liepdavo į įvykius jų bu-

Paminėję Lietuvos 
Užarobima

i

i

— Beveik visa šveicari-
jos spauda ilgais straips- ^0^ matyti,

sienin, gaudavo svetimos 
valiutos ir jai reikalingų 
pramonės gaminių. Dabar 
visa Lietuvos gamybą ei
na “eksportui” į išalkusią 
Sovietų Rusiją. Už tai sų- 
sovietinta Lietuva gauna 
beverčius červoncus, ko
munistinę literatūrą ir ki
tus sovietų “rojaus” praš
matnumus.

niais paminėjo spalių 10 
d. sukaktuves, kai prieš 
metus tarp Nepriklauso
mos Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos buvo pasirašyta 
tarpusavio pagalbos -su
tartis. Laikraščiai pažymi, 
kad ana sutartimi Sovietų 
Sąjunga pasižadėjo nesi
kišti į Lietuvos vidaus ir j 
socialinį gyvenimą. Taip 
pat atvaizduojama, kokiu 
būdu sovietai sulaužė su
tartį ir okupavo Lietuvą.

Straipsniai baigiami 
konstatavimu, kad visa 
Lietuvių Tauta tikisi, kad 

į raudonoji okupacija truks 
į neilgai ir kad Nepriklau
somoji Lietuva vėl atsista-

Šiomis dienomis uždary
ta Buriavimo Sąjunga, ku
ri ligi šiol rūpinosi šia 
sporto šaka. Jos funkcijas 
toliau vykdysianti van- 
denss ir žiemos sporto są
junga.

Sekretorius Ickes 
Rezignuojąs

— Lietuvos ūkio gyveni
mo sovietinimas eina be 
paliovos toliau. Sovietų 
Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos prezidiumas išlei
do “įsaką” apie privatinių 
įmanių nacionalizavimą.
Pagal šį įsakymą naciona-l 
lizuojamos visos privati
nės prekybos įmonės, ku
rių metinė apyvarta sie
kia 150,000 litų ir daugiau.1 
Toliau įsakyme sakoma: 
Nacionalizuoti visus įmo
nių aktyvus kartu su tro
besiais, kuriuose įmonė 
veikė, jei tietrobesiai buvo 
nacionalizuojamos įmonės 
savininko ar jo šeimos na-į 
rio nuosavybė, o taip pat Į 
savininko arba jo šeimos1 
asmenines bankines sąs-Į

VVashington, D. C., lap
kričio 7 — Vidaus reikalų 
departmenĮo sekretorius 
Ickes padavė rezignaciją.
Kalbama, kad prez. Roose- 
veltas sudarys naują kabi
netą.

— Plentuose ir šiaip ke
liuose tematyti bolševikų 
dalys. Ciyilinių gyventojų 
judėjimas visiškai susto
jęs. Ypač visus gyventojus 
nepaprastai varžo 10 kilo
metrų platumo pasienio 
zona, kurioje judėjimas te
galimas su specialiniais 
leidimais, kurie labai sun
kiai išduodami. Tikrovėje 
tą zona yra platesnė, nes 
gyventojai, bijodami nety
čia įeiti į draudžiamąją 
zoną, jau iš tolo vengia tų 
apylinkių. Taip pat ilgą 
laiką buvo sustojęs bet 
koks geležinkelių susisie
kimas, nes okupantai vi
sus geležinkelius persiuva 
iš europįejiško pločio į ru
siškąjį. Ūkininkai į miestą 
nevažiuoja ir iš viso sten
giasi būti namie. Ne tiki 
centro, bet ir vietinėse 
provincijos įstaigose sėdi 
nepaprastai daug nemok
šų, kurie paskirti iš komu
nistuojančių arba žydų 
gaivalo tarpo, šie taria
mieji valdininkai, neturė
dami jokio supratimo apie 
darbą, tiktai gaišina gy
ventojus. Maži&usiam 
klausimui išspręsti reikia 
laukti savaitės, nes jau ir 
Lietuvoje pradeda veikti 
komunistinė biurokratija, 
kurioje visi valdininkai bi
josi prisiimti atsakomybę, 
todėl byla vaikščioja nuo 
apačios iki viršaus. O ad
ministracijos viršuje irgi 
sėdi žmonės, kurie prisibi
jo užrūstinti pačius oku
pantus. Todėl gyventojų 
keliami reikalai nejuda iš 
vietos.

kaitas, jei nustatoma, kad 
visa tai įgyta iš įmonės 
pelno ar kapitalo. Nacio
nalizacija buvo įvykdyta 
rugsėjo 27—29 dienomis. ’ . . __ _. _

Susovietintos Lietuvos vus*°f TeV?’n®Je: Be, to’ 
komisarų taryba išleido 
taisykles, kaip ši preky-j ~
bos įmonių nacionalizacija 
vykdoma. Nacionalizaciją 
įvykdė prekybos komisaro

kad Amerikoje gyvena di-

į jau yra susidaręs Komite
tas, kuris pasistatęs savo 
tikslu padėti Lietuvai, at
gauti Nepriklausomybę.

nuožiūra nacionalizuotos 
įmonės savininkui įmonė ' .
gali būti pavesta valdyti, Penimiai genyje pa- 
kaip laikinam vedėjui. To-1 slhJ° Wo Vietose ir dirba, 
kiais atsitikimais jo veikla ■ 
visais atžvilgiais turi būti 
kontroliuojama prekybos 
komisaro skirtų komisarų.

Kai dėl nacionalizuotų i 
įmonių ankstyvesnių pasi-i 
žadėjimo vykdymo, tai i 
nustatyta tokia grynai 
bolševistinė tvarka: Na
cionalizuota įmonė moka 
pagal buvusios įmonės pa
sižadėjimus: valstybei, sa
vivaldybėms, bankams, 
kooperatyvams ir kitoms 
nacionalizuotoms įmo
nėms, valstiečiams už pir
ktus įmonei žemės ūkio 
produktus, darbininkams 
ir tarnautojams — atlygi
nimą už darbą, sutaupąs 
ir duotus įmonei užstatus. 
Tuo tarpu nacionalizuotos 
įmonės pasižadėjimai pri
vatiems asmenims ir nena
cionalizuotoms įmonės nu
kreipiami į buvusio savi
ninko nenacionalizuotą 
turtą.

Nutarime nieko nepasa
kyta, kaip buvęs įmonės 
savininkas, iš kurio viskas 

1 nusavinta, gali vykdyti sa-

įmonės savininkui įmonė Nepriklausomos Lietuvos

siekdami Lietuvos Valsty
bei laisvės.
— Likviduota LFLS (Lie

tuvos Fizinio Lavinimosi 
Sąjunga), kuri buvo viena 
žymiausių sporto organi
zacijų. Kaip žinoma, savo 
laiku joje aktingai sporta
vo a. a. St. Darius.

vo buvusius pasižadėji
mus.

Tuo pat metu buvo iš
leistas kitas “įsakas” apie 
leidyklų ir knygynų nacio
nalizavimą. Nacionalizuo
ti šie knygynai ir leidyk
los: Kooperacinė bendrovė 
“Spaudos Fondas”, “Saka
lo” bendiovė, Šv. Kazimie
ro Draugijos leidykla (da
bar pavadinta “Raudonoji 
vėliava”), “Dirvos” ben
drovė, “Šviesos” knygynas 
ir leikykla, knygų leidimo 
bendrovė “Žinija”, A. Pta- 
šeko knygynas ir leidykla, 
“Mokslo” knygynas ir lei
dykla, “Pribačio” knygy
nas ir leidykla ir D. Gut- 
mano knygynas ir leidyk
la:

Kad pagrindinės Lietu
vos žemės ūkio gamybos 
šakos nyksta, pripažįsta ir 
pats komisariatas, saky
damas, kad kiaulių ir pie
no pristatymas sumažėjo. 
Pieno pristatymo sumažė
jimas siekia, paties komi
sariato pripažinimu, net 
24%. Pasak komunikatą, 
padidėjęs raguočių, galvi
jų ir paukščių pristaty
mas. Bet tai ir supranta
ma, nes ūkininkai, neturė
dami tikrumo dėl ryto
jaus, šį savo turtą išpar
duoda.

Pagaliau komunikate 
sakoma: “Pienocentras”
eksportuoja sviestą, kiau
šinius ir sūrius. Ankščiau 
eksportas ėjo į įvairius 
kraštus; dabar sviestas ir 
kiaušiniai eksportuojami į 
Tarybų Sąjungą”. Anks
čiau Lietuva, eksportuo
dama savo produktus už-

ww\.y >.y >.
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Užsisakykite Tanko hs Mb
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

į Myopia Club Beverage Co.
\ Grafton Are., Islington, Mass. Tel. Dedham 13W-W

\ PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R



DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday ana Friaay except Hclidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------- by----------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered u aecond-claaa matter SepL 12, 1915 at the post offlce at Boston, 

Mass. under the Act of Mare h 8.1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ____________$4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ________ _____ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

i

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________$4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ____________ $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metama $2.50

DARBININKAS
366 We»t Broadway, South Boston. Maaa.

Telephone SOUth Boston 2680.

Pavojus Visai Kur Kitur
pareiš-“Dirvoje” vienas tautininkas padarė tokį 

kimą:
“Pats krašto užėmimas nebūtų dar taip tragiš

kas, jei tauta liktų nedraugingai nusiteikus prieš ru
sus, kaip ji buvo, sakysime, prie aną karą, bet yra di
delio pavojaus, kad nemaža tautos dalis įklius į už
spęstas kilpas, tai yra, susižavės komunizmu... Ir šian
dien, manau, tūli mūsų žmonės žiūrės į komunizmą 
kaip į gryną idėją ir patys pils vandenį į rusų imperia
lizmo malūną. Čia ir bus tragiškiausias mus palietu- 
sios nelaimės momentas”.

Komunistai nepražiopsojo progos tuomi pasi
džiaugti. Girdi, “svarbu, kad Aistis jau pripažįsta, jog 
nemaža tautos dalis priims naują santvarką. Ligi šiol 
tos rūšies ponai sakydavo, kad tokių žmonių Lietuvoj 
yra labai mažai”.

Kad komunistai džiūgauja, tai natūralu, bet kad 
tautininkas būtų padaręs tokią pastabą, tai tenka ge
rokai nustebti. Susižavėti komunizmu gali tik kokie 
lengvatikiai pakrikėliai ir tai vien iš tolo. Susidūrę su 
komunizmu arčiau, net patys kvailiausieji jo sekėjai 
būtinai nuo jo purtosi, kaip nuo mirtinos ligos. Nėra 
nė mažiausios abejonės, kad komunizmu susižavi tik 
tie, kurie traukia iš jo betarpišką naudą, t. y. aukštes
nioji komisarų klasė — visi ne lietuviai. Gi lietuviškie
ji stupaikos - komisarėliai eina tokias pat šuns parei
gas, kaip ir eiliniai darbininkai bei valstiečiai, dar sun- 
kesnias, nes darbininkai kenčia tyloms, o stupaikos- 
komisarėliai, revolverio verčiami, turi meluot, meluot, 
meluot — ne tik žodžiais, bet ir spaudoj. Tad teigti, 
kad nemaža tautos dalis gali susižavėti komunizmu 
yra tik tuščia pasaka, tuo pavojinga, kad komunistai 
tučtuojau ją panaudoja savo propagandai. Kas komu
nizmo ragavo, tas juo nesusižavės. Priešingai, norės 
juo ko greičiausiai nusikratyt, bet jau nebegalės — ir 
čia visa nelaimė.

Komunizmas suvaržo tautą ir ją mirtinai smau
gia, tarsi milžiniška kirmėlė boa, kuri net stambiausio 
gyvulio kaulus sutriuškina. Jis iščiulpia visus gyvybės 
syvus ir paverčia žmogų automatu
Lietuvos tragedija glūdi ne tame, kad kuri nors tau
tos dalis būtų komunizmu susižavėjusi (tai tiesiog 
neįmanoma), bet tame, kad komunizmas kalina, ištre
mia ir sušaudo tautos vadus, darbininkus padaro ver
gais, nuo ūkininkų atima žemę ir paverčia juos bau
džiauninkais arba klajūnais, kurie, netekę teisių į nuo
savybę, bet kokiu momentu gali būti išsiųsti į Rusiją. 
Štai kur didžiausia tautos tragedija. K.

gyvu nabašniku.

~~ DARBININkAS

Vilniaus Ir Žemaičių Kalva įjos

Kristaus Karaliaus šven- Kalvarijų statybos prisi- 
tėje, spaliu m. 27 d.. įvvko,dėti, gali kreiptis į kurį 
Marianapolio Kolegijos, nors šios komisijos kuni- 
Rėmėju seimas, kuriame, gą» kuris patarpininkaus 
tėvų marijonų nrovincijo-l stoties pasirinkime ir su
las kun. dr. J. Navickas,tvarkyme, 
prašė rėmėių padėti tė-Į 
varos marijonams įkurti 
Marianapolio kolegiios 
parkuose Vilniaus ir Že
maičiu Kalvarijas. Seimas 
nuoširdžiai ši sumanvma 
parėmė ir nutarė tas Kal
varijas ruošti.

Kiekvieno lietuvio Sir.: vyskupas, išbarstydamas 
džiai yra brangios Vilniaus aem^> atvežtą « Jeruzalės, 
ar Žemaičių Kalvarijos.;Jau dabar PacK>Je Pradzl°- 
Tai mūsų tautos švento
vės, kurias lietuvis ir A- 
merikoje atminęs brangi
na ir myli. Tiesa, tokių vie
tų yra ir Amerikoje, bet 
sava vis mielesnė jau vien 
dėl to, kad savo pasiauko
jimu įkurdinta. Ji bus sava 
ir tuomi, jog primins Lie
tuvos šventoves.

Seimas išrinko trijų as
menų komisiją, į kurią įei
na kun. Juozas Valantie
jus, Waterbury, Conn. kle
bonas, kun. Jonas Vaitekū
nas, Providence, R. I. kle
bonas, ir kun. dr. Jonas 
Navickas, Marianapolio 
Kolegijos rektorius ir tėvų 
marijonų provincijolas. 
Jiems pavesta susitarti su 
statybos bendrove ir rink
ti šiai statybai aukas. Pa
čiame seime atsirado kele
tas asmenų, kurie pasiža
dėjo patys atskirai įtaisy
ti po vieną Kryžiaus stotį.

• f ■ , ■ j .

Kalvarijose bus aštuo
niolika Kryžiaus stočių, 
kurias gali geradariai ar 
vieni ar susidėję su kitais 
įtaisyti. Kiek tos stotys 
kainuos šiandie dar neži
nia. Seime būta dviejų 
minčių, būtent, kad pra
džioje pastatyti menkas ir 
pigias ir tiktai laikui bė
gant ruošti turtingas ir 
puošnias. Bet nusvėrė 
mintis, kad iš karto staty
ti geras kiek brangesnes, 
kad liktų ilgiems laikams, jokių prašymų 
Todėl kas tik nori prie šių skundimų, nes komunistai

Manoma, kad pavasary
je, kai bus Lietuvių Diena 
liepos 4 d., bus galima tas 
Kryžiaus stotis iškilmin
gai pašventinti, nes papra
stai tą dieną suplaukia į 
Marianapolį minios žmo
nių. Kalvarijas šventins

—TT

par. 
vika- 

LDS ir 
bendradar-

• v

Prelatas J. Ambotas,
Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos (Hartford, Conn.) 
klebonas ir LDS Garbės 
Narys, kurio parapijoj 

. , , , , < LDS 6 kuopa per 25 metusje keletas asmenų davė au-ilabai žiai oja Lap. 
kų kad butų pastatytos krįčio 10 d LDg 6 k

mini savo 25 metų gyvavi
mo sukaktį. Minėjimas į- 

' vyks bažnyčioje ir svetai-

I

kelios statulos — Švenč. 
j Panelės Marijos ir šv. Juo
zapo, kas suteiktų Maria-

;napoho parkams daugiau j nėje Pre| Jonas Ambotas 
tokios atmosferos, kuri, tuos 25 metus buv0 įr 
dvelktų tikėjimu ir lietu- kuopcs Dvasios Vadu
viškumu.

Šios Kalvarijos bus tur--
tas ir šventovė Amerikos prašome Dievulio sveika- 
lietuvių katalikų, kurie tos, kad dar ilgus metus 
jau daug panašių tikėjimo! galėtum vadovauti LDS 6 

i ir kultūros centrų yra su-į kuopai ir kitoms mūsų or- 
kūrę. M. i ganizacijoms.

Jubiliejaus proga sveiki
name Garbingąjį Vadą ir

Mokėkime Gelbėti Savo Tautą 
Sumaniai Patys

I

Paskiausiai išvažiuojan
tiems Amerikon Kauno di
delė minia geležinkelio 
stotyse su ašaromis meldė 
kolabiausiai prašyti Ame
rikiečius, kad, susimylėda
mi, gelbėtų Lietuvą ir gel-1 kiši ateis proga, karui pa- 
bėtų ją skubiai, nes už me- sibaigus, kada galėsime 
to kito gali nelikti Lietu- per Amerikos atstovus ir 
voje nei vieno tikro lietu-1 diplomatus surasti kelius 
vio. Jau dabar komunistai 
išgabeno virš 10,000 į Ru
siją ir Siberiją, šimtus su
šaudė ir tūkstančius pūdo 
kalėjimuose. Tai buvo 
širdgelingos ašaros ir pra
šymas mūsų visos Lietu
vos amerikiečiams. Dau
giau, sako atvažiavusieji, 
nuo jų mes negirdėsime 

nei nusi-

i

jų neišleis.
Jie priminė amerikiečių 

pagalbą, atgaunant Lietu
vos nepriklausomybę 1914 
—1922 Pasaulinio Karo 
metais, tai ir dabar jie ti-

K. Pakštas.

Pastarųjų Trijų Metų Prisiminimai
(Tęsinys)

ŽVILGSNIS ATEITIN
Praeities skaudžių nepasisekimų prisiminimas ne

privalo sukelti tokios nuotaikos, kuri trukdytų gra
žiai bendradarbiauti visoms lietuvių grupėms Lietu
vos nepriklausomybei atstatyti. Žmonės daug piktes
ni už Dievą ir dievus ir dažnai nepajėgia savo artimui 
bet kurių klaidų dovanoti. Toks žmonių žvėriškumas, 
kur tik jis pasireiškia, nėra ankštos kultūros žymė, bet 
barbariškų karų ir vaidų priežastis. Lietuvių tautai 
šiuo metu reikia labai taupyti savo žmonių energiją, 
šaukti juos vieningon kovon. Tad šiandien negalima 
rikiuoti visuomenę pagal pernykštę poziciją ar opozi
ciją. Dabar mes turim būti tiktai lietuviai.

Laikinai žuvus mūsų valstybei, jos valdžia vis 
dėlto ne visiškai sunaikinta. Mūsų pasiuntinybės ne
nustojo oficialaus pripažinimo bent šešiuose svarbiuo
se centruose: Vašingtone, Buenos Ayres, Londone, Va
tikane, Vichy ir Šveicarijoj. Vis vien kaip rinktas, bet 
tarptautiškai pripažintas Lietuvos prezidentas suge
bėjo iš nelaisvės ir mirties išsigelbėti. Tai labai svar
bus faktas, galįs sudaryti galimybių išsilaikyti Lietu
vos valdžiai ir už Lietuvos ribų ir turėti arba kai kur 
kai kuomet ir išnaujo gauti Nepriklausomos Lietuvos 
pripažinimą, šiandien mums nesvarbu kuriai partijai 
ar srovei priklauso mūsų politikos vadovybė. Daug 
svarbiau yra vėl atsistoti arčiau tikrosios laisvės ir ne
priklausomybės. Beveik visi lietuviai amerikiečiai (iš- 
skyriant komunistus) yra ryškūs demokratinės tvar
kos šalininkai. Jie aiškiai krypsta į demokratinę Stei-

giamojo Seimo konstituciją 1922 m. Tačiau karams 
besibaigiant ir sugriautoms valstybėms atsistatant 
politinės sąlygos Europoje gali būti net labai pakitėju
sios. Naujos sąlygos ir įgytas patyrimas tikriausiai 
pareikalaus naujų politinio darbo metodų. Vėl turės 
tuomet susirinkti naujas Steigiamasai Seimas ir jis 
pagal daugumos piliečių valią paties valstybei naujus 
konstitucinius pamatus sulig to laiko reikalavimais. 
Tad dėl smulkmenų Amerikos lietuviams ir Lietuvos 
piliečiams užsieniuose dabar nėra ko ginčytis. Svarbi 
yra tiktai bendroji darbo kryptis, pagerbianti ir su
naudojanti visų laisvųjų lietuvių grupių pastangas, 
darbą ir aukas. Senąsias klaidas galim prisiminti dėl 
istorinio smalsumo, bet nereikia manyti, kad klaidų 
autoriai negali pasimokinti ir pasitaisyti. Reikia pir
miau juos išklausyti naujose darbo sąlygose ir tik tuo
met spręsti apie jų žygių ir darbų vertę. Nereikia žmo
nių skandinti, o reikia juos taupyti kovoms ir dar
bams.

Pabaiga.

I

naikintas. Gimnazijos da
bar vadinsis vidurinėmis 
mokyklomis.

Netenka abejoti, 
greit Lietuvoje, pasirodys
tokie “garbės” pavadini
mai, kaip Stalinas, Molo
tovas ir tt.

“Spaudos tarnyba yra

kad

Kun. J. Kripas, 
Švč. Trejybės lietuvių 
(Hartford, Conn.) 
ras, nuoširdus 
“Darbininko”
bis ir rėmėjas. LDS 6 kuo
pos Jubiliejaus proga svei
kiname ir linkime sveika
tos ir ištvermės kilniuose 
darbuose.

3

socialės veiklos suorgani
zavimą;

6) raginti mūši) visas 
organizacijas jungtis prie 
visų mūsų tautai naudingų 
darbų;

7) mėginti visokiais bū
dais gelbėti mūsų žmo
nėms pagerinti savo eko
nominį būvį;

8) steigti paskaitas apie 
pavyzdingus nepriklauso
mų šalių valdymus;

9) vesti glaudžius ryšius 
su kitų nuskriaustų tautų 
gelbėjimo veikla;

10) užmegsti ryšius su 
asmenims, kurie gali pa
gelbėti Lietuvos nepri
klausomybei;

11) laikas nuo laiko iš
leisti anglų kalboje brošiū
ras ir rašyti straipsnius 
Amerikos įtekminguose 
laikraščiuose Lietuvos gel
bėjimo reikalais, kaip bu
vo veikta pasaulinio karo 
metais;

12) kas mėnuo paduoti 
mūsų spaudai, jei bus tin
kama, visas įeigas ir išlai
das.

Nors tokia užduotis api
ma mūsų tautos reikaluo
se gana plačią dirvą, nors 
ne visą, ir išrodo gal per- 
brangiai atsieinanti, tikre
nybėje yra visai kitaip. 
Pastaruoju laiku Philadel
phijos Seimo ir į Washing- 
tonan važinėjimai būtų 
apmokėję tokias pasto
vios raštinės užlaikymą 
vieniems metams. Ir būtų 
buvus didelė nauda.

Kiekvienoje tokios tary
bos veiklos šakoje rastųsi 
tinkami vedėjai ir pinigi
nė naudai centrui. Tokia 
veikla neturėtų rištis su a- 
bi kokios valstybės atsto
vais, nes jau buvo radio 
pranešimas, kad visos or
ganizacijos ar asmenys tu
rinti tokius ryšius bus 
baudžiamos naujais įsta
tymais.

Nėra jokios abejonės, 
kad tokia taryba, su nuo
latine raštine ir nesusto
jančiu veikimu, duotų mū
sų tautai didelę nauda ir 
pavaduotų seimų suvažia
vimus ir brangiai atsiei
nantį neorganizuotą ir pa
prastai nenaudingą darbą.

Argi nėra laikas mums 
pradėti vesti savo reikalus 
nuolat organizuotu ir pa
stoviu būdu?

Tik pradėkime, o pama
tysime, kad nebus sunku.

Vincas F. Jankauskas,

nės vedėjas turėtų tuojaus 
suorganizuoti pastovią 
veiklą mūs tautos reikalų 
atlikimui visuose skyriuo
se, nes, kaip žinome, ka
mienas gali bejoti vien tik 
kada jo šakos gyvuoja ir 
neša jam peną.

Mūsų broliai Lietuvoje, 
savo tėvynės apsaugojimo 
ieškodami pas svetimus ir 
jiems patikėdami, o nesi
rūpindami sumaniai patys 
kokiu būdu reiktų geriau
sia apginti savo šalį, pa
vedė ją pusžvėriams su
naikinti. Taigi, ir mes žiū
rėkime, kad nepadarytu
me tą pačią klaidą. Šio gel- 

| bėjimo ir kitais mūsų tau
tos darbais turime rūpin
tis sumaniai ir planuotai 
patys, nes mūsų tauta ran
dasi dabar koblogiausiame 
padėjime. Neturime laukti 
ką veiks kitos srovės. Ka
da mes patys gerai susi
organizuosime, ras mus ir 
kiti. Kiekvienoje kolonijo
je turėtų užsimegsti tary
bos remti centrą ir jo kiek
vieną žingsnį. Tokis cent
ras galėtų vadintis labai 
tinkamai — Lietuvių Tau
tos Taryba (Lithuanian 
National Council). Taip 
tai vadinosi Pasaulinio ka
ro metais mūsų Taryba 
New Yorke.

Po daugel tyrinėjimų iš 
visų pusių, buvo atrasta 
tada, kad New Yorko mie
stas buvo • tinkamiausias 
tokiam centrui, nes jame 
randasi įtekmingiausi ša
lies laikraščiai; taipgi visų 
nuskriaustų tautų centrai, 
su kuriais mums reikės ir 
vėl išvien veikti; čia gali
ma rasti įtekmingus žmo
nes, ir jis yra visos šios ir 
kitų Amerikos šalių tikra 
reikalų ašis. Per New Yor- 
ką eina susisiekimas su ki
tomis šalies dalimis ir, to
dėl. čia lankosi daug mūsų 
pačių veikėjų ar laiko savo 
seimus jų organizacijos.

Nuolatinis raštinės vedė
jas turėtų pašvęsti savo 
visą laiką rūpinimuisi vien 
tik sekančiais mūsų tautos 
reikalais:
1) organizuoti sistematinę 
rinkliavą pinigų pasto
viam gelbėjimui mūsų 
tautos reikaluose;

2) surasti veikėjus ir 
progas jiems ir pačiam 
lankyti kolonijas su pra
kalbomis lietuvių ir ameri
konų organizacijose Lietu
vos gelbėjimui;

3) gelbėti žmones pabė
gėlius, emigracijos, pilie
tybės ir kituose reikaluo
se;

4) skatinti visuomenėje 
apšvietą, muziką, laikraš
čių ir knygų skaitymą ir 
knygynų steigimą;

5) skatinti atletikos ir
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pasekmingai atlikti mūsų 
tautos tuos svarbiuosius 
žygius, gauti vėl Lietuvos 
nepriklausomybę.

Tame pasitikėjime yra 
gana daug vilties mums 
visiems. Jau svetimose ša
lyse pradeda kilti klausi
mai — “ar galės po karo 
Maskva pasilaikyti šalis, 
kurias ji taip apgaulingai 
sau pagriebė dabar? Ar 
nepaliuosuos jų Anglija, 
jei ji bus gana stipri po 
karo ?”

Mes turime dabar gerai 
suprasti, kad mūsų visa 
tauta gali būti visai išnai
kinta ir į jos vietą atvežti 
pusžvėriai iš Azijos apsi
gyventi Lietuvoje ant vi
sados. Jų kareiviai Lietu
voje jau dabar gali parsi- 
šaukti savo šeimas iš Si- 
berijos ir savo dideliu 
skaitliumi perviršinti mū
sų lėtus žmones. Taigi, tu
rim skubinti.

Kad galėtume pasekmin
gai savo tautą gelbėti, tu
rime tuojaus pultis gerai 
suorganizuoti savuosius 
kitose šalyse. Ypatingai 
Amerikoje turės būti iš
rinktas tokis kūnas, kuris 
gyvai veiktų nuolat šį 
svarbų mūsų tautos gelbė
jimo (iš Maskvos korikų 
nagų) darbą. Tas gyvas 
kūnas turėtų būti viename 
centre, kad galėtų kiekvie
nam svarbiam reikalui e- 
sant susirinkti ar vakaru, 
ar rytmečiu savo pastovioj 
raštinėj ir su jos pastoviu 
vedėju, kuriam nereiktų 
balsų žuvauti ar politikau- 
ti ar kokiu bizniu rūpintis 
savo pragyvenimui. Rasti-

! 
į 
i
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Sovietų Lietuvoje panai
kinti visi mokyklų pavadi
nimai, kurie buvo duoti pa
sižymėjusių Lietuvos vy
rų garbei. Taip, pav., iš 
Ukmergės valstybinės
gimnazijos atimtas Jono! 
Biliūno vardas. Šventosios, 
uosto gimnazija turėjo 
Vytauto Didžiojo vardą. ng kiek nemažiau svarbi, 
Dabar šis pavadinimas pa- kaip indėnų atvertimas”.

(Buvęs New Yorke Tauti
nės Tarybos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondo 
Vice - Pirmininkas Pasau
linio Karo metais).

Edward J. Flynn, kuris 
perėmė vadovybę Demo
kratų partijos iš James A, 
Farley.
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_______draugijas — mums tik rei-
Pilhųjų Blaivininkų Su-; Pr*e prisidėti, kad

sirienymo Seimą, įvyks- Paren§Tus sau šviesesnę a- 
tantį So. Boston, Mass., teiti- Pamynę girtuoklybės 
sekmadienį, lapkričio 10 — atsiverskime ki
ti. š. m., Šv. Petro lietuvi^ 
parapijos svetainėje ir lin
kime Dievo palaimos kil
niuose pasiryžimuose.
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Respublikonų kandidatas Wendell Willkie, į šalies prezidentus, laike 
rinkiminės kampanijos sako kalbą Battle Creek, Mich.

I ton mūsų gyvenimo pusėn. 
Aukokime kiek kas gali- 

■me, kad mūsų kultūrą pa
kėlus. Išsirašynėkime laik
raščius, leiskime vaikus 
mokslan. Apšvieta tūks
tanteriopai mums viską 
grąžins, duos ramybę ir 
garbę tarp tautų. Supratę 
gyvenimo uždavinius, ge
riau susiorganizuosime, 
geriau praskinsime sau 
kelią į ateitį.

Uoliai į darbą!
Šalin girtuoklybė, lai 

vuoja blaivybė.

mokykloms, draugijoms, 
organizacijoms, laikraš
čiams ir tt. — šiandien ne
būtų taip apsiniaukusi 
mūsų aušrelė ir ne taip 
kruvinai spaustų mus ir 
mūsų tautą žabangai. Pir
mieji mūsų kankiniai už 
tėvynę pramušė spragą,! 
davė pradžią, iškovojo

gaisras, bet blogiau, jei 
namie yra girtuoklis. Gir- 
tuoklybe jis užkrečia visą 
apylinkę, namas jo — tai 
karčiama, kur susirenka 
valkatų gauja; tai lizdas, 
kur gema visoki užmuši
mai ir begėdybės, šeimyna 
gi nelaimingiausi žmonės 
pasaulyj, pasmerkti visą 
gyvenimą vilkti katorgą 
nuosaviam name. Čia girdi 
nekaltų žmonių vaitoji
mus, čia viešpatauja tam
sioji jėga, vergia mūsų se
selės ir linksminasi tie, 
kurie naudojasi mūsų ne
laime.

Baisus ir liūdnas vaizde
lis! Taip tat mes kasame 
sau duobę, nustojame 
žmogaus garbės! Gėda 
mums! — Vyrai! Dar di
desnė gėda moterims ir 
mergaitėms, kurios gir
tuokliauja. Susipraskite, 
negirtuokliaukite, kad 
mums nei namie, nei kitur 
nebūtų nei lašo degtinės. 
Degtinė — nuodai, netur 
maistingų daiktų. Tik be
pročiai ir mūsų išnaudoto
jai kitaip sako. Didikai 
nuolankiai žiūri į girtuok
lius, nes degtinė jiems 
daug pelno duoda. Iš jų ir 
valdžios nelaukime net pa
galbos kovai su girtuokly- 
be. Patys savyje gniauž- 
kime girtuoklybę, kaipo 
didžiausią savo priešą, nai
kintoją mūsų spėkų ir e- 
nergijos, mūsų žengimo 
prie išsilaisvinimo stabdy
to ją. Tuo nesakome, kad 
nieko nereikia gerti. Vie
ton degtinės ir alaus ger
kime girą, limonadą, arba
tą ir kitus nesvaiginamus 
gėrimus.

Blaivybė —
mūsų išganymas. Stokime uil, Samuel Adams, John 
į Naivybės draugijas, švie- Quincy Adams, Lincoln, 
skimės, uoliai platinkime Warren, Knox, Commodo- 
tarp kitų susilaikymą nuo re Preble, Gubernatorius 
svaiginančių gėrimų. Gir- Caleb Strong, Robert 
tuoklybė —visų priešas, Treat Paine, John Han- 
ypač varguolių; ją reikia cock, Gubernatoriaus An- 
nšikinti 
Ką mėčius kasmet po ke
liolika milijonų dolerių 
girtuoklybei, tai nors de
šimtą dalį tų pinigų padė-

vo draugui. Baisi yra liga, | tume švietimo reikalams, mių Amerikiečių.

(Vilniaus Kalendoriuje til
po tokia antrašte straips
nis, kurį sutrumpinę talpi
name. Red.)

Maldoj prie Dievo, kaip 
ir trūksta vieno atsidūsė
jimo: “Dieve, išgelbėk 
mus nuo degtinės vergi
jos”...

Ištikrųjų, degtinė baises
nė net už karą, amarą, ba
dą, ji tikra žmonijos rykš
tė... Žmonės kur kas da
bar laimingiau gyventų, 
jei neskęstų girtuoklybėje. 
Degtinė stabdo pirmynei- 
gą, gyvenimo reformas, 
veda žmones prie dvasios 
ir kūno išsiveisimo. Kas 
nežino, kad ji kenkia svei
katai?! Girtuoklis — tai 
vaikščiojantis lavonas, 
viena koja karste, kita ant 
žemės. Degtinės perdegin
ti jo plaučiai, jaknos, ger
klė, viduriai; jis liguistas. 
Mažiausia priežastis ir jis 
jau susirgęs, sunkiai išgi- 
ja, dažniausia miršta džio
va; vaikai jo irgi silpni, 
džiovininkai, mažakraujai, 
silpnapročiai, pirmlaiko 
nueina į kapus. Jie gimsta 
su patraukimu prie degti
nės, geria, kaip ir jų tėvai, 
kartas veda prie išmirimo. 
Girtuoklis nežino, kad tai 
yra džiaugsmas, jis nuo
lat nuliūdęs. Linksmybė gi 
jo prie butelio tai mirties 
džiaugsmas. Jis geria, pati 
gi jo ir vaikai — verkia. 
Baisi čia drama! Vieton 
šviestis protingai naudotis 
savo kruvinu prakaitu už
dirbtais centais, girtuoklis 
juos neša į smukles, kad 
suardžius savo sveikatą, 
gyvenimą, šeimyną, kad 
likti elgeta. Pats laka nuo
dus yt žvėris koks, jo gi 
vaikai namie — alkani, 
nuogi.

Pusė nusižudymų ir vi
sokių bylų paeina iš gir- 
tuoklybės. Pamišėlių na
muose daugiausia girtuok
lių ir jų vaikų. Girtuoklis 
tai dvikojis žvėris, kuriam 
nieko nėra švento, kaip tik 
degtinė. Ūž pusbutelį, už 
nuodų lašą jis parduoda 
savo sąžinę, veria širdį sa-
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Dalyvavo Prez. Roosevelto Sūnus
Boston, Mass. —
Pereitą sekmadienį, a- 

kyvaizdoje 800 žmonių, di
dingoje Faneuil svetainė
je, įvyko įspūdingos lietu
vių iškilmės Amerikos Le
gijono Stepono Dariaus 
Posto ir Moterų Auxiliary 
valdybų įpareigavimas ir 
įteikimas Amerikos Legi
jono garbės medalijono 
mūsų išeivijos nenuilstan
čiam visuomenės veikėjui 
Kunigui Daktarui Kazi
mierui Urbonavičiui.

Faneuil, kuri buvo baig
ta statyti 1742 metais, yra 
žinoma kaipo “Laisvės 
Lopšys”. Čia 1789 metais 
buvo suruoštas bankietas, 
kuriame dalyvavo pirma
sis Amerikos prezidentas, 
Jurgis Washingtonas. Virš 
estrados kabo paveikslas, 
vaizduojąs Daniel Webs- 
ter, kalbantį Jungtinių 

i Valstybių Senate 1830 me
lais. šis vienas paveikslas 
j yra 16 x 30 pėdų didžio ir 
kainavo 40,000.00 dolerių. 

Į Ant sienų yra pakabinti:
vienintelis Washingtono, Peter Fane-

kilmes. Paskiausiai buvo 
įpareiguotas Posto koman
dėles Jonas J. Romanas.

Perstačius naujai įparei
gotą valdybą susirinku
siems, tolimesnis iškilmių 
vedimas buvo pavestas 
komandieriui p. J. Roma
nui.-Jis pirmiausiai padė
kojo savo draugams ir su
sirinkusiems už taip skait
lingą dalyvaVimą iškilmė
se ir jam pavedimą sunkių 
ir atsakomingų pareigų.

Jis pirmiausiai perstatė 
kalbėti Gubernatoriaus 
Saltonstall atstovą, Majo
rą Roland A. Mangini, ku
ris sveikino lietuvius, Ste
pono Dariaus Postą ir nau
ją valdybą vardu Guberna
toriaus.

Komanderis Romanas iš
kėtė viešai Gerb. Kun. Dr. 
Urbonavičiaus didžius 
nuopelnus Amerikai laike 
jo 48 metų darbuotės mū-

pačiam daigyj. dręw, Rufus Choate, Wen- 
dell Phillips, Charles Sum- 
ner, Edward Everett, Hen
ry Wilson, Komanderio 
Winslow ir daug kitų įžy-
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Po žvėriškos kovos, kurioje žuvo Ethel Atkins, 35 m. amž., Philadel- 
pia, Pa., Districto saugumo komisija tyrinėja įvairius duomenis.

Antrą valandą po pietų 
Stepono Dariaus Posto be
rtas atliko keletą muzika
lių kūrinių. Posto koman
dieris Stasys Stankus ati
darė iškilmes, pakviesda
mas pristatyti ant estra
dos Jungtinių Valstybių ir 
Posto vėliavas. Sugiedotas 
Amerikos hymnas. Legijo- 
nieriai saliutavo.

Iškilmingai atlydė jus į- 
žymius svečius ant estra
dos, Posto komanderis pa
kvietė Kun. P. J. Juškaitį, 
Nekalto Prasidėjimo lietu
vių paiapijos kleboną iš 
Cambridge, Mass. būti 
Posto garbės kapelionu ir 
atkalbėti maldą.

Po maldos buvo persta
tyta p-nia Ona Vovierienė, 
kuri vadovavo Moterų Au- 
xiliary valdybos įpareiga- 
vime. Šios iškilmės buvo
atliktos nepaprastai iškil-Jsų išeivijoje. Jis pareiškė, 

 

mingai, ir padarė gilų į-|kad Stepono Dariaus Pos- 
spūdį į žiūrovus.

Tuo tarpu atvyko Prezi
dento sūnus, Jonas Roose- 
velt su žmona, Jack Shar- 
key - Žukauskas ir Kun. 
Dr. Urbonavičius. Benui 
grojant maršą, jie buvo at
lydėti ir perstatyti naujai 
išrinktai Moterų Auxilia- 
ry pirmininkei p-niai Ma-| tenka didelė garbė atlikti 
rijai Vinčienei. tokią malonią pareigą, ir

Atvyko muzikas p. Rapo-1 prisegė Kun. Dr. Urbona- 

 

las Juška su Šv. Petro lie-į rič ių i medali joną. Gausi 

 

tuvių parapijos choristų j publika aplodismentais 

 

grupe ir sudainavo keletą j sveikino 

 

keturių liaudies dainelių. | vadą Kun. dr. Urbonari- 

 

Jų dainos padarė gražų į-jčių.
spūdį į susirinkusius lie- Kun. Dr. Urbonavičius 

i tuvius ir amerikonus. maloniai Legijonieriams 
Kadangi p. Jonas Roose-j padėkojo už jam suteiktą 

 

veltas galėjo pašilikti tik j garbę.
trumpam laikui, tai adv. Dar buvo perstatyti ir 
F. J. Bagočiui buvo paves-1 kalbėjo, p. Antanas Knei- 

 

ta jį perstatyti. Adv. Ba-|žys, “Darbininko” redak- 

 

gočius trumpoje savo kai-1 torius; Harry E. Johnson, 

 

boję padėkojo Prezidentui j komandieris Amerikos Le- 
už išreikštą simpatiją pa- gi jono Old Dorchester; 
vergtai Lietuvai ir lietu-1 Posto; Maurice S. Cohen, 

 

viams, ir perstatė p. Joną komandieris H. J. Wolf 
Rooseveltą. Jaunasis Roo-| Posto, Veterans of Foreign 

 

seveltas buvo sutiktas! Wars; Joseph A. Parisi,! 

 

grausmingu delnų plojimu | komandieris Legijono 
ir atsistojimu. RooseveltasĮNorth End Post; Stuart T. 

 

padėkojo už pakvietimą | Crowther, 
dalyvauti šiose iškilmė 
ir pareiškė, kad lietuviai 
visados buvo ir yra šios 
šalies ištikimi piliečiai, ir 
kaipo tokie privalo daly
vauti balsavimuose.

Posto vąldybą įpareigo
jo p. George Gardner, Suf- 
folk apskričio vice koman
deris. Dar pirmą kartą te
ko lietuviams tokioje jau
kioje atmosferoje matyti 
panašias patriotiškas iš-

tas įvertindamas jo dar
bus yra vienbalsiai nuta
ręs įteikti jam Amerikos 
Legijono garbės medalijo- 
ną ir pakvietė Apskričio 
Vice - Komanderį įteikti 
medalijoną. Vice - Koman- 
deris Gardner, pats sujau
dintas, pareiškė, kad jam

i-o Gelbėjimo Komiteto 
pirmininkas, kuris ragino 
visus paremti koncertą, į- 
vykstantį Jordan Hali, 
Bostone, lapkr. 17 d.

Telegramomis ir laiš
kais sveikino Senatorius 
Walsh, Mayoras Tobin, 
Generolas James A. Wood- 
ruff, art. Ona Katkauskai- 
tė, Massachusetts Valsty
bės Amerikos Legijono ko
mandieris Chester A. 
Grant, iždininkas Thomas 
F. Mackey, Adjutantas 
Coleman C. Curran, kon- 
gresmonas John W. Mc- 
Cormack, Antanas Pinke- 
vičius ir Katleen Driscoll.

Svečių tarpe matyti Le
gijono Apskričio koman
dieris Frederick J. Land, 
Departamento vice - ko- 
mandieriai James McMa- 
nus ir Daktaras Hali.

Iš lietuvių dalyvavo daugi 
mūsų profesionalų, biznie
rių ir visuomenės veikėjų. 
Jų tarpe buvo: Dr. Kašpe- 
ras, Dr. Pašakarnis, Dr. 
Landžius, Advokatai — 
Cunys, Gailius, Bagoeius, 
Shallna ir kiti; Dr. Užku
rys iš Lawrence, p. Čapli
kas, ir daugelis kitų.

Prieš užbaigimą koman
dieris Romanas įteikė gy
vų gėlių bukietą buvusio 
komandierio žmonai p-niai 
Stankienei ir publikai per
statė savo žmoną ir sūnų. 
P-niai Romanienei gėlių 
bukietą įteikė buvęs ko-

Kiek Ir Kas Užsiregistravę?

I

mūsų išeivijos- man(jierius p. Stankus.

Šovietų Rusijos komisa
rai išleido įsakymą, kad 
Pabaltijo valstybių pilie
čiai, gyvenanti užsienyje, 
prieš lapkričio 1 d. š. m. 
užsiregistruotų Sovietų 
Rusijos konsulatuose.

Lietuvių komun i s t ų 
spauda pakartotinai tą į- 
sakymą skelbė, ir ragino 
lietuvius registruotis. Mes 
patarėme komunistų va
dams parodyti pavyzdį ir 
pirmiesiems užsiregistruo
ti.

Lapkričio pirmoji praė
jo, bet komunistų spauda 
kol kas nepaskelbė ar Bim
ba, Mizara ir kiti uolūs 
Stalino įsakymų pildyto- 
jai užsiregistravo? Jeigu 
ne, tai kodėl ?Be to, ar kas 
nors iš lietuvių užsiregis
travo? Paskelbkite užsire
gistravusiųjų vardus, kad 
lietuviai žinotų kiek yra 
lietuvių sovietų piliečių A- 
merikoje.

Mes labai abejojame, kad 
nors vienas lietuvis būtų 
užsiregistravęs, kuris pik
tinasi ir smerkia Sovietų 
Rusijos grobonišką žygį, 
bet įdomu žinoti, ar nors 
vienas komunistas, kuris 
džiaugiasi Lietuvos užgro
bimu, užsiregistravo so
vietų piliečiu?

Brooklyno ir Chicagos 
lietuvių komunistų spauda 
turėtų su pasididžiavimu 
paskelbti užsiregistravu
siųjų vardus, kaip ji skel
bia džiaugsmo šūkius ir 
žinias apie pavergtą Lie
tuvą.

Lietuviai turėtume būti 
Stepono Dariaus Postui 
dėkingi už suruošimą to
kių šaunių ir jaudinančių 
iškilmių. Netik mes lietu
viai galėjome pasidžiaugti, 
bet kartu suėjome su auk
štai žmonėmis iš visų 
sluoksnių mūsų Amerikos 
ir parodėme, kad mes lie- tui, kaip visi kiti.

tuviai esame tokie pat pi
liečiai, ištikimi savo kraš- 

Rap.

komandieris 
Crossctfp Pishon Posto; 
Maurice Cashman, buvęs! 
komandieris Michael J. 
Perkins Posto ir koman
dieris Thomas J. Fitzge- 
raid Posto; Frank Medeco, 
komandieris Army and 
Navy Union; Michael Mc- 
Donough, komandieris; 
Major M. J. O’Connor 
Camp, Spanish American i 
War Veterans ir adv. An-j 
tanas Young, Lietuvių Ka-

“DARBININKAS”
366 W. Broadvray, So. tatai, Mass.

Jubiliejiniais Metais Laikraštis 
'Darbininkas' $3.00 metams

Šįmet “Darbininkas” minėdamas 25 mėtų ju
biliejinę sukaktį, sumažino per šiuos jubiliejinius 
metus laikraščio kainą iki $3.00 metams.

“Darbininkas” eina du sykiu j savaitę. Jis pa
duoda žinias iš viso pasaulio ir iš tėvynės Lietuvos.

“Darbininkas” yra skaitomas rimčiausiu ir 
geriausiu lietuvių katalikų laikraščiu, Amerikoje.



Penktadienis, Lapkričio 8, 1940 PSRBINiNgžB 5

LDS STUDIJŲ RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

JO ŠVENTENYBES
Dievo Apvaizda Popiežiaus Pijaus XII

Enciklika "Šertum Laetitiae 
Amerikos Vyskupams

Garbingiems broliams
William O’Connell, šventos Romos Bažnyčios Kar

dinolui Kunigui, Bostono Arkivyskupui.
Denis Dougherty, šventos Romos Bažnyčios Kar

dinolui Kunigui, Philadelphia Arkivyskupui.
Ir visiems garbingiems broliams, Arkivyskupams, 

Vyskupams ir ordinarams Jungtinių Amerikos vals
tybių, gyvenantiems taikoje ir vienybėje su Apašta
lišku Sostu.

Popiežius Pijus XII
Garbingieji Broliai:

Sveikinimas ir Apaštališkas laiminimas.
Trokšdami praturtinti jūsų šventojo džiaugsmo 

vainiką, Mes persikeliame dvasioje per platųjį vande
nyną, kad būti jūsų tarpe, kada jūs švenčiate, drauge 
su savo šalies tikintiesiais, 150 metų sukaktį nuo įstei- 
gitao Jungtinėse Amerikos valstybėse Bažnytinės vys
kupijos. Ir Mes tai darome su didžiu malonumu, nes 
tai yra Mums proga, tiek džiuginanti, kiek iškilminga, 
viešai pareikšti Mūsų pagarbą ir meilę uoliems ir gar
bingiems Amerikos žmonėms.

Kas skaito jūsų istorijos lapus ir apsvarsto kiek 
naudingų darbų buvo nuveikta, tas supranta, kiek 
daug Dieviškojo tikėjimo išplatinimas prisidėjo prie 
gerovės ir garbės, kuria jūsų šalis dabar džiaugiasi. 
Iš tikrųjų, tiesa yra, kad tikyba turi savo įstatymus ir 
palaiko įstaigas amžinajai laimei žmonėms pasiekti, 
bet taip pat yra neužginčijama, kad ji ir šį žemiškąjį 
gyvenimą taip savo palaimomis apkrauna, kad rodos 
ir negalėtų daugiau nieko padaryti, jei jos pagrindinis 
tikslas ir būtų šiame gyvenime žmones laimingais pa
daryti.

Pirmas Amerikos Vyskupas
Malonu Mums yra prisiminti gerai žinomą praei

ties istoriją. Kada Popiežius Pijus VI paskyrė jums 
pirmą Amerikos vyskupą, asmenyje John Carroll, ir 
pavedė jam Baltimorės dieceziją, tada buvo mažas ir 
nežymus Katalikų skaičius jūsų šalyje. Tuo metu, 
taip pat, Jungtinių Amerikos valstybių padėtis buvo 
tiek pavojinga, kad jos tvarkai ir pačiai politinei vie
nybei gręsė rimtas krizis. Ilgas ir varginantis karas iš
sėmė valstybės turtą ir dar užtraukė sunkias pasko
las: industrija sumažėjo, o piliečiai, nelaimių išvar
ginti, buvo pasidalinę į priešingas partijas.

Tą pragaištingą ir kritišką valstybių padėtį tin
kamai sutvarkė gailingasis Jurgis Washington, vy
ras, atsižymėjęs savo drąsa ir protiniais gabumais. Jis 
buvo artimas draugas Baltimorės Vyskupo.

Ir štai, savo šalies tėvas ir pionierius Bažnyčios 
Ganytojas, toje Mums taip brangioje žemėje, buvo su
sirišę draugiškumo ryšiais ir, taip sakant, padavę vie
nas antram ranką; jie tai sudaro gražiausi vaizdą savo 
ainiams, pamoką visoms ateities kartoms ir įrodymą, 
kad pagarba Jėzaus Kristaus Tikėjimui yra šventas 
ir įsigalėjęs Amerikos gyventojų principas, nes iš tik
rųjų, tai yra dorovės ir padorumo pagrindas, todėl vi
sos gerovės ir pažangos šaltinis.

Daug yra priežaščių dėl kurių Katalikų Bažnyčia 
jūsų šalyje išsiplatino ir įsigalėjo. Viena jų Mes nori
me čia priminti. Daugelis kunigų, dėl persekiojimų, 
buvo priversti apleisti savo tėvynes; atvykę į Ameriką 
jie buvo didi pagalba Vyskupui Carroll. Tie kunigai, 
uoliai pildydami savo šventos Kunigystės pareigas, 
sėjo brangias Tikėjimo sėklas, kurios atnešė gausius ją IrBelgiją. 
dorybių vaisius. Kaikurie jų vėliau buvo paskirti Vys
kupais ir taip turėjo garbingesnę dalį Bažnyčios pa
žangoje Amerikoje. Ir tikrai, kaip istorija mus pakar
totinai moko, apaštalo uolumas, degąs jo širdyje tvir
tu tikėjimu ir nuoširdžia meile, neužgniaužiamas per
sekiojimo audrų, bet perkeliamas į kitas pasaulio že
mes ir tautas.

Leono XIII Laiškas
Kada jūs minėjote šimtmetį nuo Bažnytinės Vys

kupijos įkūrimo savo šalyje, tada laimingos atmin
ties, Popiežius Leonas XIII savo laiške, Longinąua 
Oceani, priminė jums Bažnyčios padarytą pažangą A- 
merikoje ir pateikė jums įspėjimų ir didžiai vertingų! 
tėviškų nurodymų.

v •

v •

Nacių - vokiečių sparnai virš Londono. Pažymėtina, kad nacių orlai
viai turi numaliavotus nasrus.

Kas Buvo Nepriklausomoji Lietuva
NAUJOJI LIETUVA

sunkių ir ilgų kovų 
laisvę ir Nepri-

Po 
už savo 
klausomybę, gaji lietuvių 
tauta atgavo savo tėvynės 
žemės daugumą, nors dalis 
vis dar paliko svetimųjų 
naguose. Lietuva atgavo 
ilgus amžius lietuvių ap
gyventas Nemuno, Neries, 
Šešupės, šventosios, Ven
tos ir kitų upių ir upelių 
laistomas vietas. Atgavo 
dalį Baltijos pajūrio, kur 
nuo senovės gintarą rinko, 
žuvavo ir vasarą sveikatą 
taisė, kurios paviršių rai
žė prekybiniai viso pasau
lio laivai, kurioj tūkstan
čiai žvejų laivelių dieną ir 
naktį plaukiojo ir skelbė 
pasauliui, kad čia lietuvis 
turi teisės ir šventos parei
gos neapleisti mylimos jū
ros. Lietuvis gyveno prie 
vandenėlio, kuriuo plauk
damas galėjo pasiekti ir 
savo brolius lietuvius A- 
merikoje ir amerikiečiai 
galėjo tiesiog į savo Tėvy
nę perplaukti iš tolimos A- 
merikos. Lietuva atgavo 
savo girias, gojus ir miš
kelius, nors apnaikintus 
svetimųjų rankų, tačiau 
vis dar prisiminimais mie
lus kiekvieno lietuvio šir
džiai. Juk miškai ir girios 
nuo amžių lietuvių buvo 
branginami ir vertinami. 
Miškuose buvo Lietuvai 
brangūs ir Lietuvą pažįstą 
paukšteliai ir žvėreliai. 
Lietuva atgavo savo isto- Į 
rinius kalnus, pylis ir ki-į 
tas brangenybes. Naujoji 
ir Nepriklausomoji Lietu
va sudarė 55,658 kvadrati
nių kilometrų plotą arba 
31,700 amerikoniškų my-j 
lių. Savo plotu beveik pri
lygtų Indianos valstybei, 
Lietuva buvo didesnė už 
Daniją, Šveicariją, Olandi-

inistrų Kabinetą, kurie ir 
Į valdė Lietuvą. Valdžią kei- 
jtė su Seimo rinkimais kas 

Tokia žemės reforma visi treji metai. Lietuvos vals- 
buvo patenkinti, komuniz- tybės Konstitucija pripa- 
mas Lietuvoje nebegalėjo žino visiems laisvę tauty- 
rasti savo pasekėjų, nes beg, religijos ar kilmės 
pati Lietuvos valdžia atė- atžvilgiu. Pirmąją Konsti- 
me žemę nuo tų, kurie per- ‘ tuciją pakeitė tautininkų 
daug turėjo ir davė tiems, 
kurie neturėjo. Žemės Re
forma gerai paveikė ūkį. 
Lietuvos ūkiai pagausėjo 
ir ūkių vedimas pasidarė 
daug naudingesnis pa
tiems savininkams 
siems Lietuvos gyvento- Us 192o metais

rėžimas, kuris ir demokra
tinę Lietuvos tvarkymasį 
buvo pavertęs diktatoriš
ku valdymu. Tačiau visą 
laiką buvo lietuviška ir sa
va valdžia. Pirmasis Lie- 

ir V1"' tuvos Seimas buvo išrink- 
Į VCIO -LCV XXX^zV«»X(J, O paskll” 

jams. Be to, kaimai prade- tinis demokratiškas 1926, 
ti skirstyti vienkiemiais, p0 jau Lietuva demo- 
kas taip pat teigiamai at- kratinio Seimo neturėjo, 
siliepė Lietuvos ūkiui. nors paskutiniu metu tu- 
Naujosios Lietuvos ūkiai rejo tautininkų išrinktą 
pasidarė pilni, kultūringi, Seimą, kuris buvo pagal 
kiekvienas papuošė savo Naują Konstituciją išrink-1 
sodybą sodeliu, apsitvėrė |-as, nebebuvo laisvo kan- 
tvorele, prie sodybos pasi- didatų pasirinkimo, o tik 
statė kryžius... į valdžios parinkti kandida-

Naujoji Lietuva susior- tai, tačiau visi buvo lietu- 
ganizavo Demokratinė Re- viai, nors jie ir tautinin- 
spublika, išsirinko Seimą, Į kams tarnavo, bet ir Lie-: 
Seimas Prezidentą ir mi- tuvai tarnavo. St.

v •

SKAITYTOJŲ BALSAI
LIETUVA SUSILAUKĖ 
BAUDŽIAVOS LAIKŲ

Daugiau Klausimų Ir Atsakymų 
Apie Ateivių Registravimą

Atsakymas — Ne. Jis 
privalo asmeniškai nueiti į 
paštą ar į kitą paskelbtą 
registravimui vietą, kur 
jis įsiregistruoja ir palie
ka pirštų - antspaudą.

Klausimas — Ar nuo a- 
teivio reikalaujama, kad 
jis atsakytų klausimus a- 
part tų, kurie pažymėti re
gistravimo ir pirštų - ant
spaudavimo blankoj?

Atsakymas — Ne. Pasto
riams įsakyta ateiviams 
neduoti kitų klausimų, tik 
gauti atsakymus į tuos 
kurie paduoti registravi
mo ir pirštų - antspaudavi
mo blankoj.

Klausimas — Kur ateivis 
gali gauti informacijų a- 
pie atsakymus į registra
vimo klausimus?

Atsakymas — Registra
vimo “specimen form” ne
tik turi visus klausimus, 
bet ir smulkmeniškas in
formacijas apie tų klausi
mų atsakymą. Ir ateivis 

kuriame registravimo paš-! gali pasitarti su pašto vir
te arba paskelbtoj viešoj šininku, giminėms, drau- 
vietoj registravimui, kadai gaiš, socialėms įstaigoms, 
jiems patiems yra pato- ar su kuom tik jis nori. A- 
giausia, bet prieš gruodžio pie jam neaiškius dalykus, 
26 d., 1940 m., kuriuo lai
ku registravimas užsibai
gia.

Klausimas — Ar ateivis 
gali per paštą registruo-1 
tis?

Dvidešimts du nauji 
klausimai ir atsakymai a- 
pie ateivių registravimą 
Jung. Valstybių Teisingu
mo Departamento pridėti 
prie pataisytos knygutės 
apie registravimą. Žmonės 
tankiausia prašo informa
cijų apie šituos klausimus. 
Knygutė stengiasi paaiš
kinti ateiviams jiems ne- 
supranamus dalykus, bet 
nebando pilnai išdėstyti A- 
teivių Registravimo Įsta
tymą. Galima gauti kopi
jas knygutės anglų kalboj, 
iš Alien Registration Divi
sion, Washington, D. C. 
Prašykite kopiją “Ques- 
tions and Answers on A- 
lien Registration”.

Štai nauji klausimai ir 
atsakymai —

Klausimas —Ar kas nors 
turi teisę pasakyti atei
viui, kada ir kur jis priva
lo registruotis?

Atsakymas — Ne. Atei
viai gali registruotis, bet

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokia proga Pijus XII parašė šitą encikliką?
2. Kam ji buvo rašyta?
3. Kas didžiai prisidėjo prie šios šalies pažangos ir ge

rovės?
4. Kas buvo Amerikos pirmasis Vyskupas?
5. Koks yra tikros gerovės ir pažangos pagrindas?

Gyventojų Lietuvoje bu
vo apie 3 milijonai su Vil
niaus kraštu dar daugiau. 
80% sudarė lietuviai gy
ventojai, 7% žydai, 4% vo
kiečių, 3% lenkų, kiti bu
vo rusai, latviai ir kitos 
mažumos. Visi buvo laisvi, 
visi lygūs prieš įstatymus.

Lietuva buvo ūkio šalis 
virš 90%. Daugumas gy
ventojų ir vertėsi žemės ū- 
kio darbu. Lietuvos Vy- 

i riausybė pravedė žemės 
I reformą, padalino dides
nių dvarų žemę tarp ūki
ninkų mažažemių ir beže
mių, kurie tačiau norėjo 
turėti ir dirbti žemę. Dva
rininkams buvo palikta a- 
pie 300 akerių, kitiems: 
daugiau, kad ten galėtų; 
vesti pavyzdingus ūkius.

jis gali parašyti laišką į 
Alien Registration Divi
sion, Department of Justi- 
ce, Washington, D. C. Bet 
lai ateivis gauna visas jam 
reikalingas informacijas 
prieš užsiregistravimą, po 
registravimu bus per vėlu.

Klausimas — Ar ateivis 
gali gauti informacijų a- 
pie atvažiavimo laiką, lai
vo vardą ir panašias infor
macijas iš Immigration 
and Naturalization Servi
ce ar iš Alien Registration 
Division ?

Atsakymas — Nebus ga
lima gauti tų informacijų 
iš tų ofisų prieš gruodžio 
26 d., kuriuo laiku regis
travimas baigsis. Ateivis, 
kuriam tokios informaci
jos yra reikalingos, turi 
kreiptis prie giminių ar 
prie draugų ar prie kitų 
asmenų, kurie tuo pačiu

kartei mudviem. Tai, tėve-Į 
Ii, tokios naujienos girdėti1 
pas mus. Turim daug gra- 

I žiu gyvulių prisiauginę, tai 
nežinom kam teks. Labai) 
daug yra ruskių kariuo
menės pritraukta pas mus, 
ir visi sako, kad karas bus. 
Taip šneka, kad ruskis su 
vokiečiu susipeš, bet radi
jo ir laikraščiai neprane
ša, kaip ištikrųjų bus, ne
žinom. Dabar, tėveli, baig
sim rašyti laišką, ir ruo
šiamės atvažiuoti į Ameri
ką, daugiau jums tėveli 
nieku negalime rašyti, ta
riam tėveliui širdingiausią 
sudiev: Anelė ir Ona.

Lauksime nuo „tamstos laiku su ateiviu atvyko į J. 
laiško, Pajevonys”. j Valstybes, arba kurie žino

Laiškas rašytas pradžioj apie jo atvažiavimą. Svar- 
rugsėjo mėnesio. bu jiems peržiūrėti

Matomai, kaip , laiškas kįUs dokumentus, kaip pa- 
i__ -- | sportus, korespondencijas,

pasažierių ženklelius — 
viską.

(Bus daugiau)

paskui daugiau nesiun-l 
tėm, nes manėme, kad 
laiškai neina į Ameriką. 
Tėveli, jūs pasakykit Jur
giui, kad iš jų namus ati-| 
ma. tegul jis kreipiasi pas 
Konsulą gal ką pagelbės. 
(Jurgis gyvena Ameriko
je), nes dabar Lietuvoje 
įvesta tokia tvarka. Kas, 
ūkėje negyvena, iš to ati-| 
ma, ir kas turi daugiau že
mės, kaip 30 ha. Iš mūsų 
irgi atima 40 ha, ir iš kai
mynų atima iš visų, tik pa
lieka 30 ha. ir šita palikto
ji 30 ha žemė yra valdžios 
nuosavybė, jeigu valdžiai 
nepatinka tas žmogus tai 
jį išvaro, kitam atiduoda, 
negali pavesti nei aprašyti 
kitam kam nori”.

Na, skaitytojau, kaip pa
sakysi, ar tai ne baudžiava 
Lietuvoje. Niekas nėra ta
vo, viskas atimta, ar taip 
prie ponų - bajorų buvo. I 
Toliau laiške rašome:

.,s—, , , i . , • ! raioių v yną. Lyn y f.u, vlxx x aau uuciuijiu^, n

Dabar oras labai blogas, oo užsakymus su money orderiu siuskite: 
is pat pavasario nehja, bu- “DARBININKAS”

South Boston. Mass.

Nemanau, kad rastųsi
asmuo, kuris galėf »asa-
kyti, kad Lietuvo/ 5kasj
ramu ir gerai. Žii at
siras tik tokių, | ger-J
bia Stalino konstituciją, ir 
tokių, kurie bijo paimti ki
tokios pakraipos laikraštį, 

i išskyrus pora bolševikiš
kų, kurie tik ir skelbia Sta
lino konstituciją ir komi-' 
sarų darbus. Gerai suprato 
ir bolševikai, kad Lietuvo
je buvo sunki nepageidau- 
I jarna ponų - bajorų bau
džiava, iš kurios laimingai 
po sunkios kovos pavyko) 
išsiliuosuoti. Nejaugi da
bar bolševikams, prisimi
nus senovės baudžiavą, ne
suprantama, kad Lietuvo
je yra dar sunkesnė bau
džiava. To negali niekas 
užginčyti, kad nėra bau
džiavos Lietuvoje. Tik ky
la klausimas, kuri žiaures
nė, buvusi ponų, ar dabar 
komisarų. Tai ne mano iš- 
mislas, bet liudija iš Lie- va ladai, sausa, tai menkai gge West Broadvvay, 
tuvos gauti iš dabartinės 
baudžiavos laikų laiškai, 
apie kurią autoriaus 
kas pasako šiaip:

“Mylimas Tėveli, 
šeimos nariai gyvena 
tuvoje) sveikinam jus ir 
linkim daug laimės jums 
gyvenime. Tėveli, nusis- 
kundžiate, kad laiško nuo 
mūsų negaunate, tai mes 
siuntėm jums laišką, bet 
tas laiškas grįžta atgal, vi
sas buvo apdraskytas,

f

f

t

I

viso-

I rašytas, pasirodo, kad Lie- 
! tuvos gyventojai nieko ne- 
; turi. Kad ir dar palieka 30
I ha, bet ir tas ne tavo — a- 
tima, ir nepatinkamą gas- 
padorių komisarai išmeta

- - — -----i Patyrimas perdaug daž-
iš tavo nuosavybės. Todėl nai mus moko, kad žmo- 
ir sakau, kad Lietuva susi- nėms sunkiausia suvaldy- 
laukė baudžiavos. K.D.* ti savo liežuvį.

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRfiJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik

iš visokių

kas užderėjo - i 
dabar lyja ir lyja, kada 
reik javus vežti, tur būt, ir 
Dievas Lietuvą baudžia už 
tai, kad Jį iš Lietuvos iš-i 
varo. Jeigu taip lis, rugiai 
sudigs, viskas supus. Jūs, j 
tėveli, norite žinoti, kaip 
dabar yra gyventi, tai jūs 
pasiskaitykite iš lietuviš
kų laikraščių, tai kaip ten 
rašo, viskas teisybė. Pini
gų mums dabar jau nesių- 

tai skite, tik taupykite laivo-’

laiš-

(mat 
Lie-

UZaUgO, O g©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^©©©©©©©©©.;*-^©©©©  ̂
trio bodo ■ „ 1

įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymų 
anglų ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

i 
i 
i

>



LAAMNCE, MASS.

t

jos rožančius. Pereitą sekmadie-
A. A. Konstantas Matusevičius

Lapkričio 11 d. 10 vai. rytą

Atsargos Kapitalas Virš
PROVIDENCE, R. I.

Albert R. Barter
NASHUA, N. H. Pirmiau—Pope Optical Co.

10 d.

and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

Chartered by U. S. Govemment
i

kai*
antrą utarninką mCneaio. 7:30 vai. C**'1#!* ,^\k° guM*rtnkimuB “T4192 ARCHER AVENUE Tel. Virginia 1141

Ketvirtadienio vakare, para
pijos salėje, šv. Kazimiero cho
ras turėjo didelę Halloween 
party. Salė buvo puikiai išpuoš-

•V. JONO EV. BL. PABALPINtt 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston. Mass. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield SL, So. Boston, Maaa 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa 

Iždininkas Vincas Zaleskaa.
613 E. 5th St.. So. Boston. Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikls.
7 Winfield St. So. Boston. Mass.

tokio linksmo baliaus.
Senis.

Tikrai Atlaidai
Pereitą mėnesį per mūsų 40 

valandų atlaidus į tris dienas
Cią nedėldienj kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 499 
E 7tb SL, 3o. Bocton. Masa

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
WORCESTER. MASS.

275 Malr. SL, Webster, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

Penktadienis, Lapkričio 8,194ū

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WESTFIELD, MASS
ifllIffillIJl/iinMį

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Sekmadienį, lapkričio-Nov. 10 

d., prasideda mūsų bažnyčioje 
iškilminga suma 40 valandų at
laidai. Baigsis antradienį lapkr. 
12 d., iškilmingais mišparais ir 
procesija. Prašomi visi West- 
fieldiečiai ir apylinkės lietuviai 
pasinaudoti tuo laiku specialiai 
teikiamomis Dievo malonėmis.

Kavaliauskas. p. K. Akstinas, p. 
Pr. Kudirka, p. Kavaliauskas ir 
A. F. Kneižys.

Tą patį vakarą įvyko Moterų 
Sąjungos 27 kuopos susirinki
mas. Iš kuopos apskričio suva- 
žiaviman, Nashua, N. H., lap
kričio 10 d. žada vykti pp. L 
Tvaskienė, A. Novikienė ir Ju
lė Vilkišiūtė. Pastarosios kvie
čiamos dalyvauti Nashua Są- 
jungiečių vakarėlyj, kuris įvyks 
tos dienos vakare, tuoj po suva
žiavimo.ŠLICBAI

Tik nesenai priėmė moterys
tės Sakramentą: Julė Jutkiūtė 
ir R. Jarret, Elena Mikeliūtė ir' ko LRKSA kuopos “beano par-
J. Pac, Ona Damkauskaitė ir 
Jonas Zinkus.

Sveikiname visus ir linkime 
laimingo ir gražaus gyvenimo, 
bet sykiu primename rinkis sau 
gyvenimo draugą ar draugę ne 
kitatautį, bet tegul būna visų 
jaunųjų pasiryžimas, kuomet 
rengias apsivesti, vesti prie al
toriaus tik lietuvaitę. Tuomet 
neparsiduosi savęs, bet pasitar
nausi didvyriškai, Tautai, Baž
nyčiai ir sau.

NORVOOD, MASS

B.

Antradienio vakare pp. Na
vickų namuose, Weld Avė. įvy-

ty”. Dalyvavo nemažai žmonių, 
pp. Navickai visus maloniai 
priėmė, o vakarėlio surengimu 
ir tą vakarą daugiausia darba
vosi pp. I. Tvaskienė, Naujokai- 
tienė ir kiti.

pp. Vincas ir Anastazija Ku
dirkai, gyv. 37 Franklin St., ir 
p. Kurienė, gyv. Willow St. an
tradienį, lapkr. 5 d. išvyko į 
Waterbury, Conn. dalyvauti lai
dotuvėse a. a. Laurinaičio, ku
ris staiga mirė.

Metinis Išpardavimas
Ruduo baigiasi — neužilgo ateis žiema. 

Taigi, ruoškitės ją pasitikti su elegantiškais, 
naujos mados, šiltais I. J. Fox kailiniais, ku
riuos metiniame išpardavime galite gauti vi
sai nebrangiai. Pavyzdžiui — galite pirkti 
Seal nuo $97.00 ir aukščiau. Kam laukti žie
mos, kada kainos pakils? Pirkite kailinius dabar. Atėjusios j krautuvę vi
suomet reikalaukite, kad jums patarnautų — primieruotų kailinių eks
pertas, lietuvis šios firmos atstovas Bernardas Koraitis. Dabar I. J. Fox 
krautuvė turi didžiausį moteriškų kailinių pasirinkimą nuo mažiausio iki 
didžiausio saizo. Kainos labai prieinamos, pirkimo sąlygos pritaikintos 
kiekvienai. Duodame ilgam terminui išsimokėti. Senus kailinius išmaino
me j naujus ir už juos duodame didelę nuolaidą. Ateikite į mūsų krautu

vę šiandien ir prisimieruokite puikiu 
s, elegantiškus kailinius už labai že
mą kainą, kuriais džiaugsitės ir neši 
osite ilgus metus.BOSTON, MASS.

Sekmadienį, lapkričio 3 d., 
vakare Norwood Junior High 
School kalbėjo prelatas Fulton 
Sheen, įžymus radio kalbėtojas 
katalikų programoje ir Katali
kų Universiteto profesorius. 
Žmonių buvo apie 1500. Prela
tas Sheen kalbėjo temoje: — 
“Sparks of War”. Vedėju buvo 
kun. Griffin, St. Catherine’s 
parapijos vikaras. Trumpą kal
belę pasakė ir vietinis tos para
pijos klebonas prelatas. Dr. 
Walsh.

Pirmadienio vakare, Šv. Jur
gio par. svetainėje įvyko lietu
vių susirinkimas pasikalbėti a- 
pie svarbiuosius šių dienų klau
simus. Dalyvavo nemažai žmo
nių. Vedėju buvo p. E. Balutis. 
Kalbėjo pp. V. Kudirka. J. Ver- 
siackas, muz. A. šlapelis, p. A.

Pereitą sekmadienį pas pp. 
Kudirkus ir Cvilikus lankėsi iš 
Waterbury pp. J. Stulginskaitė, 
V. Jakštaitė, Stulginskas, Ka- 
teiva ir dar dvi panelės, kurių 
vardų man neteko sužinoti. Wa- 
terburiečiai buvo nuvykę ir į 
Bostoną ir dalyvavo Stepono 
Dariaus Amerikos Legiono 
posto valdybos instalacijoj.

JUBILIEJINIAI ŠOKIAI
Penktadienio vakare, lapkri

čio 22 d., Lietuvos Vyčių 27 
kuopa rengia šokius paminėti 
savo 25 metų gyvavimo sukak
tį. Šokiai įvyks King Phillip 
Ballroome, Wrentham, Mass. 
Rengėjai kviečia visas kuopas, 
visą Naujos Anglijos jaunimą 
ir tėvelius dalyvauti kuopos ju
biliejiniuose šokiuose. Įžanga 
tik 75 centai įskaitant ir tax.

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nes 
Nuošimtį Nuo 1 Dienos

TURTAS VIRŠ-------- ------ $5,500,000.00
--------- $400,000.00

Dabar mokam 3^2% už padėtus pinigus. 
Duodam paskolos ant namų 1 iki 20 m.

SAVINGS FEDERALLY INSURED
f

Vai.: 9 iki 4 p. p., Trečiad.: 9 iki 12:00 p. 
šeštad.: 9 iki 8:00 v. v.

(Paliaubų dienoje) Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje p. Ale
na Jasionytė ir Stasys Perekš- 
lis priims Moterystės Sakra
mentą. Po jungtuvių bažnyčioje 
vestuvių bankietas įvyks Eikš 
Ballroome, Norwoode.

p. Alena Jasionytė yra įžymi 
veikėja parapijoje. Ji yra Lietu
vos Vyčių kuopos ir apskričio 
ilgametė valdybos narė. p. Sta
sys Perekšlis, gyv. Athol, Mass. 
yra Vytis ir biznierius. CSN.

Lapkritis — Vėlių Mėnuo

Kad suteikus kuodaugiausiai 
■ pagelbos vėlėms skaistykloje 
į esančioms, mūsų parapijos ku
nigai per visą lapkričio mėn. 
kas rytą atnašaus giedotas mi
šias už visus mirusius. Be to,

Penktadienio vakarą, Savičių 
šeimyna važiavo į Šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčios vaka
rines pamaldas. Mašiną vairavošimtas kitų mišių bus atnašau

jama metų bėgyje už tuos pa- 
---- Per visą mėn. 

bus giedamos 
o kiekvieną šeštadie-

Juozas Savičius, parapijos cho- Į - ...
ro pirmininkas. Vos išvažiavus ■ gjyg mirusius, 
iš namų, Alder gatvėje, kita kas sekmadienį 
mašina, greitai važiuojanti, rė- stacijos, 
žė į Savičių mašiną. Jonas Savi- nj0 vakarą bus kalbamas Mari- 
čius buvo sužeistas. Manoma, 
kad “collar bone” įlaužtas. Ma
šinoj sėdėjo Julijona, bet ji ir 
kiti liko nesužeisti.

nį ant pirmųjų “vėlinių” Staci
jų susirinko arti 300 žmonių ir 
moterų choras gražiai giedojo. 
Kun. ar. ALenueiis davė ypatin
gus mąstymus prie kiekvienos 
stoties, kurie pritaikinti prie 
šių dienų gyvenimo, padarė 
Kryžiaus Kelią naują ir nepa
prastai įdomų. Manoma, kad 
per likusius lapkričio mėn. sek
madienius dar daugiau žmonių 
susirinks, kad galėtų įgyti Sta
cijų atlaidus ir juos paaukoti už 
vėles savo mylimų mirusiųjų.

atsilankė ir garbino^J|zų švč. 
Sakramente virš 10,000 žmo
nių. Dar ne vienais metais Iš
statymo Altoriaus nebuvo taip 
gražiai išpuoštas kaip šįmet. 
Kas tik atsilankė buvo sužavė
tas. Tai tikrai buvo dangaus 
kampelis. Sanktuarija ir patsai 
altorius buvo paskendę gėlėse 
ir šviesose. Sesutės Kazimierie- 
tės išliejo visus savo gabumus, 
kad tokį sostą įrengus mūsų 
Eucharistiniam Karaliui. Kas 
rytą buvo atnašaujamos net 
penkerios mišios ir per kiekvie
nas mišias gausus žmonių bū
rys ėjo prie Šv. Komunijos. 
Kun. Jėzuitas Tėvas Kidykas 
sakė visus atlaidų pamokslus, ir 
jie tiek visiems patiko, kad da
bar jo laukia grįžtant gruodžio 
mėn. dviejų savaičių misijoms 
nuo gruodžio 8 d. iki 22 d. Mūsų 
gabusis ir darbštusis vargoni
ninkas Gerardas Kaprišiūnas 
kaip rytams taip atlaidų vaka
rams turėjo priruošęs ypatingą 
muzikalę programą. Užbaigimo 
vakarą visiems be galo patiko 
kunigų Visų Šventųjų litanijos 
giedojimas. Trys jauni Tėvai 
Pasijonistai vedė, o likusieji še
ši kunigai jiems atsakė. Gal pir
mą kartą atėję girdėjo bažnyti
nį grigorijinį giedojimą taip gra 
žiai išpildytą. Kun. dr. Mende- 
liui neesant namie, kun. Anta
nas Dubinskas viską tvarkė ir 
jam pridera tarti ačiū už tokį 
jo sumanumą ir rūpesnį atlaidų 
metu. Viskas buvo taip meniš
kai sutvarkyta, kad kaip lietu
viai taip svetimtaučiai negalė
jo atsidžiaugti, negalėjo atsi
gerėti visų atlaidų iškilmėmis. 
Tai buvo tikri atlaidai, kurie il
gai pasiliks Baltimoriečių at-i 
mintyse.

6>a. Ona Sakevičienė buvo pa
laidota. Jos vyras Antanas už
prašė šv. mišias už jos vėlę tą 
dieną. Kaip greitai bėga tas 
laikas primindamas visiems, 
kad mūsų gyvenimas čia visai 
trumpas. Nepajusim kaip ir mes 
atsirasim amžinybėje.

Nuo pereitos Uždūšinės mirė 
net 32 asmenys mūsų parapijos 
Tiek pravardžių kun. dr. Mende
lis išskaitė per mirusių pamal
das Visų Šventųjų vakare. Se
noji karta vis retėja. Ištikimieji 
senosios kartos milžinai vis 
nyksta, mirtis juos skinte ski
na.

Po 10 dienų įvyks gražiausias 
prieš - kalėdinis vakaras, bū
tent, mūsų mokyklos vaikučių 
Teatras. Vakaras bus įdomus ir 
įvairus, nes visi vaikučiai daly
vaus, net ir keturmečiai Vaike
lių Darželio mokiniai. Bilietas 
tik 50 centų.

Kas tik atsilanko mūsų mo
kyklon tas negali atsigerėti 
mūsų naujai įrengtu Mažyčiams 
Darželiu. Po globa rūpestingo
sios Sesutės vaikeliai tarp žais
lų nuostabiai greitai kaip lietu
viškas daineles taip lietuviškas 
maldeles išmoksta. Tėvai, kurie 
leidžia savo vaikelius džiaugia
si ta pažanga, kurią jie pastebi 
savo kūdikiuose.

Jaunimo klubas daro žygius, 
kad Naujų Metų Balius, kurs y- 
ra po jų globa būtų įdomus ir 
pavyzdingas vakaras. Rengimo 
Komisijai ir jos padėjėjams lin
kime geriausio pasisekimo. Jei 
visi dirbs išvien tai svetainė 
bus prikimšta svečiais. S. B. K.

Trečiadienio vakarą, spalių 
30 d., Sodalietės turėjo “Hallo- 
we’en Party”, bažnytinėje sve
tainėje. Visos turėjo prie skanių 
užkandžių daug “fun”.

Aušrelė.

DZŪKŲ VESTUVES
Sekmadienio vakare, lapkri

čio 10 d., parap. bažnyčios au
ditorijoje, lygiai šeštą valandą 
vakare, įvyks seniai rengtos, 
bet daug kam girdėtos Dzūkų 
Vestuvės. Visi, o visi, turi atei
ti ir pamatyti šias ypatingas 
vestuves. Mums seniems prisi
minti tos linksmos dienos, kada 
piršlius siuntė pas savo gražio
sios tėvus, jos rankos prašyt (Ir 
geros pasogos gauti)... O jau
niem, bus įdomu pamatyti, kaip 
jų tėveliai “žanijosi”, apie ku
rias jie taip iškilmingai pasako
ja.

Veikalas susideda iš devynio
likos dainų... cikrų dzūkiškų, ir 
vaidins virš trisdešimt asmenų. 
Visi dzūkuoja ir dainuoja, cik 
jaunoji ne (sako, kad tada jau
nosios vis verkė). Tai matot, 
vakaras žada būti ypatingas ir! 
linksmas. į kurį Šv. Onos Drau
gija kviečia visus atsilankyti. 
Kurie nematys, graudysis visą 
gyvenimą.

ta lapais, komais ir ant siūlo 
pakabytais obuoliais, kuriuos 
karts nuo karto kaikurie gaudė. 
Prie vakaro pabaigos, buvo 
maršas ir rinkimas vakaro gra
žuolės... p-lės Alicės Klimaitės, 
kuri pasodinta savo palydovų, 
įteikė dovanas vakaro laimėto
jams už įvairius darbus. Sekan
tieji laimėjo: Ona Našlėnaitė, 
B. Akulevičiui ir Petrui Valas- 
kui.

Pažaidę ir pavalgę, visi išsi
skirstę į savo namus... ir laukia 
kito

Po 20 metų nesveikatos už
baigė savo vargus a. a. Kons
tantas Matusevičius. Buvo vien
gungis. Paliko dideliame nuliū
dime savo seserį, Rožę Kašins- 
kienę, pas kurią gyveno, kuo
met nebuvo ligoninėje. Palaido
tas ketvirtadienį, spalių 31 d., 
iš Šv. Alfonso bažnyčios. Juozas 
Kašinskas patarnavo laidotu
vėms. Už mirusį mūsų viengen
tį tariame dievobaimingą “Am
žinąjį atilsį”, o jo nuliūdusiai 
sesutei reiškiame giliausią už
uojautą. Lai bus lengva jam A- 
merikos žemelė!

Kalėdojimas
Metinis parapijiečių lankymas 

eina pirmyn visu smarkumu. 
Jau užmiesčiai užbaigti. Šią sa
vaitę garsinta, kad kunigai lan
kys lietuvius gyvenančius ant 
S. Paca, McHenry, Ramsay, W. 
Barre, W. Fayette, Portland ir 
W. Lexington gatvių. Oras ne
gali būti gražesnis kunigų vaik
ščiojimui. Atsilankę kunigai 
šventina namus, palieka gražų 
katalikišką 1941 m. kalendorių 
ir kūčių piotkeles. Todėl neste
bėtina, jei žmones laukia tokių 
svečių ir juos maloniai visur 
priima. Kunigai džiaugiasi kad 
šie metiniai atsilankymai lei
džia jiems arčiau susipažinti su 
savo žmonėmis ir jų gyvenimo 
reikalais.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washing!on BlvcL
BALTIMORE, Md. 

Telephorfe Plaza 8595 
Limosinal dėl visokių reikalų.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir

' valgių. Patarnavimas mandagus.

I
 Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

| 208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

SĄJUNGIECIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Sekmadienį, lapkričio 
Šv. Kazimiero lietuvių par. sve
tainėje įvyks Moterų Sąjungos 
Mass., N. H. ir Maine apskričio 
suvažiavimas. Dalyvaus Sąjun
gietės iš visos Naujos Anglijos. 

Pasibaigus suvažiavimo sesi
joms, toje pačioje svetainėje į- 
vyks graži programa, kurią iš
pildys Sąjungietės iš Lowell, 
Worcester, Norwood ir vietinės. 
Pasižadėjo dalyvauti ir parapi- 

i jos choras.
Kun. P. Strakauskas, Lowel- 

lio lietuvių par. klebonas, skai
tys turiningą paskaitą; vietinis 
kleb. kun. dr. P. Liutkus pasa
kys trumpą kalbelę.

Programa susidės iš dainų, 
vaidinimų, kalbų. Kviečiame vi
sus dalyvauti.

i Moterų Sąjungos 58 kp.
Valdyba ir Rengėjos.

Švč. Vardo Metinė Pramoga
Sekmadienį, lapkričio 10 d. į- 

vyks vienuoliktasis metinis Ois- 
terių balius. Šis parengimas 
kasmetą yra globojamas švč. 
Vardo vyrų dr-jos. Kaip tenka 
girdėti, tai bus didžiausias to
kios rūšies balius dr-jos istori
joj. Paprastai atsilanko apie 
400 svečių, bet šįmet spėjama 
bus arti 800. Kitais metais bi
lietas būdavo $1.00 vien tik už 
valgius nuo pirmos vai. po pie
tų iki šeštai. Gėrimą atsilankiu
sieji turėdavo pirkti atskirai. 
Šįmet už $1.50 bus galima val
gyti ir gerti kiek kas norės per 
visą popietį. Pelnas šio baliaus 
Švč. Vardo dr-jos yra skiriamas 
apmokėti už įvairius pagerini
mus bažnyčioje, kurie buvo pa
daryti vasaros laiku. Lauksim 
puotos.

NUOTRUPOS
Andrių Levoną palietė baisi 

nelaimė. Begelbėdamas savo 
darbo draugą, jis prisilietė 13, 
000 elektros voltų vielą (dra- 
tą) ir liko baisiai apdegintas. 
Jo batų paduose vinis ištirpo 
nuo karščio. Buvo nugabentas 
,į Maryland General ligoninę 
kur išbuvo 10 dienų. Tačiau 
mūsų Andrius nemėgsta ligoni
nių, tad prašė savo žmonos vež
ti namo. Nežiūrint, kad dar toli 
gražu iki visai bus sveikas, jis 
dabar ilsisi namie, laukdamas 
žaizdų sugijimo.

Penktadienį bus mėnuo kaip

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Williain.J. Chisholm
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. Sth SL, So. Boston, MaM. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St.. Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininkė — Ona Staniultūtė,
105 Weat 6th SL. So. Boston. Masa 

tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston 

Kasos GI.—Marijona Aukštlkalnienė 
111 H St.. So. Boston. Maus, 

draugija savo susirinkimus laiko

vakare, pobažnytinėj svetainėj. 
Visais draugijos reikalais kreipkitės 

pas protokolu raitininką.



Penktadienis, Lapkričio 8, 1940_______________________________

[vietines žinios
Aukotojai Lietuvos Pabėgėliams

Mateušas Norbutas, Cambridge .......................$25.00
Amžinojo Rožančiaus Dr., So. Boston, Mass..... $10.00
Stepo Dariaus Legionierių Postas..................... $10.00
W. Arthur Reilly, Bostono Ugniagesių virš....... $10.00
N. A. Vyčių Apskritis......... ............................... $10.00

Kiti norintieji rėmėjais tapti turėtų pasiskubinti, 
nes tuoj reikia redaguoti programą.
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Koncerto Rengėjų ir Pritarėjų 
SUSIRINKIMAS

Sekmądįepį, lapkričio 10 dieną* š. m., 4:00 vai. po 
pietų, “Darbininko” salėje, So. Boston, Mąss. įvyks 
rengiamojo nukentėjusiems nuo karo Lietuvoje kon
certo rengėjų komisijos ir veikėjų susirinkimas. Ka
dangi lik j koncerto paliko tik savaitė laiko, todėl kvie
čiame visus komisijos ųąrius atvykti į susirinkimą įr 
patiekti raportą.

Koncertas, kąip žinome, įvyks lapkričio-Nov. 17, 
1940, Jordan Hali, Huųtipgton ąve. ir Gainsboroųgh 
St., Bostone, 3:3G vaį pp pietų. Tikietai platinami ir 
raginama, kąd skubiai iŠ ankšto kiekvienas lietuvis ir 
lietuvė įsigytų.

Tad prašome atvykti į virš paminėtą susirinkimą, 
čia irgi gera proga įsigyti bilietus.

Adv. Jonas Grigalus, Sekretorius.

ŽINUTES

MIRĖ

Lapkr. 4 d., No. Reading 
Statė Sanatorium mirė, ilgai ir 
sunkiai sirgusi, septynioliktų 
metų, Adelė Gedminskaitė. Ji, 
gimusi ir augusi So. Bostone, 
darbavosi su Marijos Vaikeliais 
ir su mažuoju choru. Prieš ligą 
ji gyveno su savo tėveliais. 127 
Bowen St. Paliko nuliūdime te
vus, du broliu ir seserį. Laido
jama lapkr. 8 d., 9 vai. ryte, 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose. 
Melskimės už šią dorą mergai
tę, kad ji melstųsi už mus.

UŽKVIETIMAS
So. Bostono Blaivininkų kuo-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius r

517 Ę. Broadvvay,

■Jt ■'H'

Tel. TROwbrldge 5330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
271 HARYARP 1TREĘT,

Kampas Inman arti Centrai Sq^ 
CamBridgs, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir • — 8.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

i Į Specialybė—akių. Vidurių ligų, i j 
ausų, nosies ir gerklės. Į i

|1 X-Ray ir Peršvietimo aparatai. ]' 
!' Vai. 2-4-7-S. Tel. Šou 2712 I

534 Br»adway,
Sę. Boston, Mass.

Ir. J. L tetos*
OFTOMETRISTAS 

lįua • ryte iki 12 vai. (tena.

447 Broadvay 
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuą t ryta Hšl 7vaL vąkars

Tel. Kirkianti 7119 

tekę Luzacta, MD„ 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Oroadway, 
Cambridge, Mąss.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

pa šiuomi nuoširdžiai kviečia 
visus Blaivininkus ir jų prita
rėjus atsilankyti į So. Bostoną, 
kur įvyksta Blaivininkų meti
nis seimas šį sekmadienį, lapkr.
10 d., ir dalyvauti šv. mišiose,
11 vai. ryte, pietuose, 12:30 vaL 
p. p. sesijose, ir vakarienėje su 
programa, 6 vai. vak.

Pasirašo:
Kun. Pr. Virmauskis, dv. vadas 

Marijona KUmoniūtė, pirm. 
Anelė Ambrozienė, rašt.

BUS RODOMI 
PĄVĘIKSLAI

Paliaubos dienoje, lapkr. vie
nuoliktoje, 7:30 vąl. vak., Šv. 
Petro parapijos vadovybėje ir 
jos salėje, 492 E 7th St., fil- 
mininkas J. Januškevičius, Jr., 
rodys paveikslus apie Lietuvą. 
Pelnas bus aukojamas Lietuvos 
pabėgėliams šelpti. Bus ir kal
bų apie Lietuvą. Visi kviečiami 
atsilankyti. Rengėjai.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, lapkričio 10 d., 
2:30 vai., Vyčių svetainėje į- 
vyks Vyčių kuopos susirinki
mas. Susirinkimas bus labai 
svarbus, nes bus nominacija 
naujosios valdybos, todėl nariai 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.

PADĖKA

Šiuomi nuoširdžiai reiškiame 
padėką kun. Jankui už aplan
kymą ligoninėje mano vyro ir 
tėvo a. a. Jono Čižio, kleb. kun. 
Virmauskiui už patarnavimą 
laike laidotuvių, kun. Urbona- 
'vičiui už šv. mišias, seserei ir 
žentui ponams Aliukoniams, 
puseserei Izabelei Pigagienei, 
graboriui Zaleckui, visiems lan
kytojams ir pagelbininkams, y- 
pač poniai Jakimavičienei ir 
Šmigelskienei už didelę pagalbą 
mūsų namuose ir visiems šir
dingai ačiū, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie palaidojimo 
ir patarnavimo.

Marijona Gižienė ir 
Ona Čižytė.

Lietuviai Kemunistai
Pertionnuaia

Sekmadienį, lapkričio 3 
d., So. Bostone įvyko lie
tuvių komunistų susirin
kimas, kur komunistai už
sidėjo kitos spalvos, tik 
tos pačios medžiagos švar
ką. Nuo dabar komunistų 
organizacija nebesivadins 
komunistine, bet turės 
vardą: “Pažangiųjų Lietu
vių tarybą”.

Komunistai, kaip tik So
vietai pavergė Lietuvą, 
mūsų visuomenėje neteko 
visiškos simpatijos ir pa
ramos. Žmonės šalinasi

" DARBININKAS

Pilnųjų Blaivininkų 29-tas Seimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 10 dieną, Šv. Petro parapijoje, bažny
tinėje salėje, So. Boston, Mass.

Seimo sesijos prasidės 1 vai. po pietų. Kun. J. Pad
vaiskas ir Kun. J. Bakanas paruošė įdomias paskaitas, 
kurios bus skaitomos laike seimo. Paskaitas duos pa
tys prolegentai.

Visos Blaivininkų gyvuojančios kuopos išrinkite 
atstovų kuo daugiausia, kad seimas būtų skaitlingas.* 
Taipogi visus blaivybės prietelius kviečiame dalyvauti. 
Kadangi šiame laike girtuoklybė plinta nesulaikomai, 
o Blaivybė visai užmiršta. Todėl laikas prisiminti apie į 
prakilnų blaivybės idealą. Skaitlingas dalyvavimas 
seime sudarys planą, kaip užkirsti Helią alkoholizmui.

Kun. JL Padvaiskas, pirm.: 
V. J. Blavackas, Rast.

komunistų, kaip kokio 
brudo arba pavojingos li
gos. Komunistai liko lietu
vių panieka. Jie vadinami 
išgamomis.

Taigi komunistai suma
nė pakeisti spalvą. Komu
nistinį vardą paslėpė, žino
ma, tik laikinai, ir pasirin
ko naują vardą: “Pažan
giųjų lietuvių taryba”.

Komunistai, kaip jie ne
si vadintų, jie yra mūsų 
tautos išgamos ir mes su 
jais nieko bendra neturė
kime. Jiems yra tinka
miausias vardas: “Išgamų 
lietuvių taryba”. Rap.

Koncerto Nukentėjusiems 
Nuo Karo Lietuvoje Bilietai

Koncerto bilietų, kuris įvyks 
lapkričio - November 17, 1940, 
3:30 vai. p. p., Jordan Hali, ga
lima gauti pas Petrą Vervecką, 
908 E. Brbadway, So. Boston, 
Mass. Telefonas — 2578. Taip
gi “Darbininke”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Telefo
nas — 2680. Taipgi galima už- 
s^akyti pas paneles Evą Mamai
tę, Telefonas ŠOU 4073 ir Oną 
Sinkevičiūtę, ŠOU 0769. Taipgi 
klebonijoje gaiima duoti rezer
vacijas per kleboną kun. Pran
ciškų Virmauskį, ir muziką Ra
polą Jušką, West 5th Street, So. 
Boston, Mass. Taipgi bilietų ga
lima gauti: K. Šidlauskas, 918 
E. Broadvvay, Tel. ŠOU 9367, S. 
Boston, Mass.; Lietuvių Pilie
čių klube, E ir Silver Sts., So. 
Bostone, (pas p. Apšiegą).

Bilietų kainos — po $2.00; 
$1.50; $1.00 ir 75c.

Cambridge, Koncerto Nuken-
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įvairūs skelbimai
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BayViewMotorSerrice
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapotiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuaniaii Furniture Co.
MOVERS— 
Inoured and 

Bonded
Local A Long 

Dieta nce 
Moving

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pat biznierius mč*a, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

•kelbiasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma- 
'onlal patarnauja- Nučją Į bilę kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą, 
nattte “Darbininke*.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6732 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

tėjusiems nuo karo Lietuvoje, 
kuris įvyks lapkr. 17, š. m. Jor
dan Hali, Bostone, 3:30 vai. p. 
p., tikietus galima gauti ponų 
Bačinskų krautuvėj, 403 Wind- 
sor St. Kviečiami visi skubiai į- 
sigyti.

Nauji 10c Pašto Ženklai

Nauji 10c. Jung. Valsty
bių pašto ženklai yra iš
leisti paminėjimui Alek
sandro Graham Bell, ku
ris pirmasis išrado elek
tros pagalba perduoti kal
bą. Šį naują išradimą tele
fone jis išbandė ir paskel
bė Bostone kovo - March 
mėn. 10 d., 1876 metais.

Klūbo Darbas Varomas Pirmyn j jos. kuri lankė pasaulinę parodą
Kaip pirmiau buvo rašyta, kad 

Cambridžiaus lietuviai katali
kai steigia klubrūmį. Buvo ma
nyta greitu laiku įsikurti, kad
ir menkoj pastogėje. Pradėjus _ <<Tavo Qkį pa-mė jau val_ 
darbą, kilo geresnių minčių10 hektarų pavedė man; 
nutarta statyti savas pastatas. o likusius 40 hektarų išdalijo.
su klūbu ir erdw svetaine.
Tam tikslui jau žemė užpirkta. ilžsireglstruotl Rusijos konsu-
Dabar jau imamos* paskolos ir 
aukos; ir šiam tikslui jau sutei
kė paskolas sekantieji asmenys: 
Kleb. kun. P. Juškaitis $100.00: 
Frank Janiūnas — $100.00; Jo- 
seph Survila — $100.00: Frank 
Jankauskas — $100.00; Jonas 
Laugalis — $100.00; A. Dau
kantas — $50.00; Vincas Kon- 
drotas — $25.00; Jonas Tebera 
— $25.00; Emily Raulinaitis— 
$25.00; A. M. Skyriai — $25.00.

Jaunimas irgi širdingai pri
taria šiam gražiam sumanymui, 
ir teikia aukas, ir aukavo se
kančiai:

Po $5.00 — M. Tebėraitė. 
Aleksonytė, B. Mažutaitė, 
Pauliukas, P. * Geležinis; 
S2.00 — P. Narmontaitė. 
Pauliukas: po $1.00 — V. Čet- 
kauskas ir J. Dobilas. Dr. J.; 
Repšys aukavo $10.00. Sutei
kusiems paskolas ir aukas, klu
bo vaidyba taria širdingai ačiū. 
Tikrieji gerų minčių lietuviai,: 
čia jūsų visų pareiga, remti au-| 
komis bei paskolomis šį gražų! 
lietuvybės darbą. Klubo valdy-j 
ba sykiu kviečia ir prašo jūsų 
visų prisidėti prie šio darbo, nes 
čia daroma ne dėl vieno, bet dėl 
jūsų visų, ir jūsų jaunuolių.! 
Tai į darbą visi ir visos, o atei
tyje džiaugsimės visi dirbę sy
kiu. Valdyba.

B. 
Z. 
po
S.

Pora dienų atgal, pas mane 
lankėsi svečias iš Lietuvos, Ro
bertas Bartkus, p. Bartkus yra 
užsilikęs iš Lietuvių ekskursi-

Perklns Maitot
F. Baltrutiūnas Ir b* Klinga, Sav.
788 Broadvvay, Tol. ŠOU 3120

80. BOSTON, MASS.

Koncertas nebe toli. Ką 
sakome? Ką darome?

Jaunimas yra pasakęs, 
kad lietuviai nieko didelio 
nesurengia. Vis mažiukus 
dalykėlius.

Štai, lapkričio - Nov. 17, 
3:30 vai. p. p., Jordan salė-

Scot- 
kovo 3 d., 1847 me- 

o mirė netoli Bad-

Alexander Graham Bell 
gimė Eidinburgh, 
land, 
tais, 
deck, Cape Breten Island, 
rugpiūčio 2 d., 1922 m.

Telefono taip žymiam 
pagerinimui ir išsiplėtoji- 
mui pažymėti, Amerikos 
Valstybių Pašto valdyba 
š. m. spalių 28 d. paleido į 
apyvartą naujus 10c. pašto 
ženklus išradėjo Aleksan
dro Graham Bell vardu.

New Yorke 1939 metų vasarą, 
p. Bartkus ką tik gavęs laišką 
iš Lietuvos nuo brolio, kuriame 
rašo:

Girdėjau, kad Amerikoje gali

le kaipo Rusijos pilietis, tą pa
daręs ir sugrįžęs Lietuvon, ga
lėtai savo ūkį gauti atgal”..

Paklausiau p. Bartko, ką ma
nai daryti? Atsakė. — “Geriau 
prarasiu viską, bet grįšiu Lie
tuvon tikru Lietuvos piliečiu. 
Buvau gusaras. ir gal gausiu 
progos, kada su raudonarmie
čiais sąskaitas suvesti”.

Iš to matyti, kad rusai verčia 
Lietuvos žmones rašyti tokius 
laiškus Amerikon. Tauta turė
dama savigarbos to nedarytų. 
Komunistai sapnavo pirma, te
besapnuoja ir dabar, bet kas 
blogiausiai, kad jau jiems sap
nuojasi nemiegant. A.D.

Cambridžiečiai labai skaitlin
gai iankė pamaldas, kurios pra
sidėjo spalių 30 d., trečiadienį, 
7:30 vai. vakare. Gražius pa
mokslus sakė Tėvas A. Mešlis, 
S. J. Pamaldų tikslas, atsiminti 
sielas skaistykloje kenčiančias.

A. D.

Didžiulis Tautinis 
Susirinkimas 

Lapkričio 10 d., sekma
dienį, 2:30 vai., Faneuil sa
lėje, Massachusetts depar
tamento Marine Corps 
League rengia didelį susi
rinkimą. Šis patriotinis su- 

. sirinkimas įvyks Marines 
i įsteigimo paminėjimui, 
i nes (Marines) jūrininkų 
korpusas buvo įsteigtas 
1775 metais ir šiais me
tais sukanka 165 metai 
nuo jo įsteigimo.

Visa visuomenė kviečia
ma šiame paminėjime da
lyvauti. Bus plati ir įdomi 
programa. Viskas veltui.

I

I
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ir pasididžiuos 
panelės Katkaus- 
Bostoniečių kon-

Jordan Hali.

I

I

je, Huntington Avė., ir 
Gainsboro St., Bostone, į- 
vyksta panelės Onos Kas- 
kas (Katkauskaitės) ne
paprastai didelis ir retas 
KONCERTAS.

Koncertas bus nepapras
tas, nes jo dainininkė yra 
Ona Katkauskaitė — žino
ma ir mylima artistė viso
je Amerikoje.

New York Times rašo:— 
“Miss Kaskas made know 
an attractive personality 
and made Maddalena a 
much more enticing crea- 
ture than usual. Her 
contralto tones are rich 
and warm”.

Chicago Daily News: — 
“Her voice is superb in 
ąuality, power and dimen- 
sion, as smooth as cream, 
pure in texture, and ador- 
ned with admirable dic- 
tion”.

Montreal Star sako: — 
“Fine voice, true intona- 
tion, exceptionally clear 
enunciation in all four 
languages, enchanting 
stage presence... emphatic 
success”.

Svetimas, šaltas pasau
lis stebisi ir negali atsige
rėti mūsų artistės talen
tais. Manau, kad ir mūsų 
visas jaunimas tikrai pasi
džiaugs 
šiuomi 
kaitės 
certu.

KONCERTAS įvyks ne 
kokiame sklepuke, bet an
troje Bostone koncertinė
je salėje

Koncerto programa rin
ktinė. Ją sudarys lietuviš
kos, angliškos ir lotyniš
kos giesmės ir dainos. Var
gonuos įžymūs muzikai. 
Gal net pats p. Yon.

Koncerto programoje 
dalyvaus ir mūsų jauni
mas, būtent: Šv. Petro pa
rapijos choras, vadovybėje 
muz. R. Juškos. Šis choras 
vargsta ir mokosi sunkius 
meno kūrinius. Jis veltui 
gauna kostiumus ir tt.

Koncerto uždarbis visas 
skiriamas labdaringam ti
kslui. Apie 600 yra iš Lie
tuvos pabėgusių mūsiškių. 
Jie vargsta, kamuojasi. Jų 
tarpe yra vienuolių, sese
rų, kunigų, klierikų, profe
sionalų ir visokių luomų 
žmonių. Jie visi nori pa
siekti pašvenčiamą kraštą. 
Šio koncerto pelnas eis j 
Lietuvos pabėgėliams ir 
kitiems Lietuvos laisvini-' 
mo reikalams.

Koncertą rengia Naujos 
Anglijos Federacijos aps
kritys. Kokia tai auksinė 
proga išvystyti kolonijo
se Federacijos reikalą ir 
urmu visiems susivažiuoti 
didmiesčio gražion salėn 
pasimokyti. Būtų kapitale 
klaida federantams pralei
sti šį į duris beldžiantį gė
rį. Bėdos! Rasis ir tokių, 
kurie atskirai rengs mi- 
tingėlius Lietuvos gelbėji
mui. Darykim ką galime

I

i

tam tikslui šio koncerto 
proga. ~

Koncertas savaime dide
lis dalykas meno atžvilgiu.

Koncerto pasisekimas 
padės garsinti Lietuvos 
vardą ir jos reikalus.

Į savaitę reikia surinkti 
rėmėjus, spausdinti prog
rama ir išparduoti tikie
tus. Tikietų išpardavimas 
užtikrins koncerto pasise
kimą. Tadgi darbuotojai 
kaip bitelės lekiokite po 
žmones, po susirinkimus ir 

j parengimus su tikietais. 
i Žmones, klauskite tikietų 
į kiekviename draugijų su
sirinkime ar parengime. 
Sustabdykime kitus visus 
darbus iki po koncertui. Į-

: sikinkykime visi koncerto 
kilnian darban. Tai bus 
džiaugsmas mums ir pa
rama pabėgėliams.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

C. 1 KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, 8av.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Juozas M. DiHs
Laikrodininkas

Parduodu (vairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

v.

GRABORIAI

S. BarasevKius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBB8 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Telaeo 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boeton 2590

Gyvas. vieta: 83S Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537.

CASPER
FUNERAL ' HOME

187 Dorchester Street 
South Boeton, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Ma?*.

O. A. Zaletstr-s F. E. Zaletskaa
Graborai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir nokt} 
Koplyčia lemenimą dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boeton 0815 
Tel. 8OU Boston 2809



DARBININKAS

SUVĖLUOTA ŽINUTE

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

60 Eltsworth St. 
VVorcester, Mass.

Apskričio Valdyba:
Dr. M. Colney, pirm.

B. Mičiūnienė, raš-kė

Dr. Antanas Shupis, Jr. LRK 
■SA89 kp. kvotėjas, dar jaunas 
ir energingas gydytojas šiuo 
laiku yra labai užimtas. Tarp

Seselėms Pranciškietėms pa
ramos vakaras įvyksta šį sek
madienį lapkričio 10 d., para
pijos salėje, tuojaus po mišpa
rų, 4 vai. p. p. Rengia seselių 
rėmėjos ir kviečia nuoširdžiai 
galinčius apsilankyti ir parodyt 
prielankumo Seselėms Praftčiš-

Telefonas 
Worcester, 5-4335

ANNA KASKAS, (KATKAUSKAITE)

ilgam
6 kp 

tikrai 
visus, 
kaina

O. Valinčienei, O. Radzevičienei 
ir O. Danesevičmeei. Taip pat 
ačiū narėms už aukas, ypatingai 
poniai M. Balinskienei, kuri vi
suomet pasižymi su gražiausiu 
bei skaniausiu tortu, nežiūrint, 
kad ji auklėja tokią skaitlingą 
šeimynėlę. Valio sąjungietės!

VVoodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
80 Federal St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

lietuvių ir svetimtaučių giria
mas ligų atspėjimu ir pagydy
mu. Jo raštinė yra 444 Park St., 
Hartford, Conn.

Adv. Pranas Mončiūnas. Var- 
gan papuolęs lietuvis ar kita
tautis kreipias pas jį visuomet. 
Jis gelbsti patarimais kiek jo 
jėgos tik leidžia. Kalakutas.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale 
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

M. J. Colney, NJ.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

Spalių 27 d. ponai Paviloniai 
taip pat minėjo savo sidabrinį 
25 metų vedybinio gyv. sukaktį. 
Šv. Mišias jų intencijai atna
šavo prelatas Jonas Ambotas 
8:30 vai. Laike Mišių jubilieja- 
tai ir jų visa šeima priėmė Šv. 
Komuniją. 1 vai. dienos laiku, 
šv. Trejybės parapijos mokyk
loj įvyko pokylis jų pagerbimui. 
Vakaro vedėju buvo P. Mončiū
nas. Be linkėjimų gavo ir dova
nų — sidabrinį setą peilių, šau
kštų ir šakučių.

Bendra šv. Komunija ir pus
ryčiai įvyko pereitą sekmadienį, 
šv. Vardo vyrų draugijos, prie 
kurios priklauso rinktinių vyrų 
Šv. Andriejaus parapijos, ir ku
riai gražiai vadovauja pirmi
ninkas advokatas A. Politis. 
Pusryčiuose dalyvavo Klebo
nas kun. M. Pankus, kun. P. P. 
Kartonas, ir advokatas G. Ma- 
nagen ir pareiškė dalyviams 
gražių minčių.

Laikome sau už garbę bei 
prievolę kviesti LDS Connecti- 
cut apskričio kuopas į metinį 
LDS Connecticut apskričio su
važiavimą, kuris įvyks gruo
džio 15 d.. 1940 m., Šv. Andrie
jaus parapijos salėje, kampas 
Star.ley ir Church gatvių, New 
Britain, Conn. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Apskričio užprašytos šv. 
mišios už gyvus ir mirusius na
rius įvyks 15 d. gruodžio, 9 vai. 
30 m. ryte, Šv. Andriejaus baž
nyčioje. Visi LDS nariai kvie
čiami dalyvauti šv. mišių auko
je. Taip pat kviečiame prisiųsti 
skaitlingai atstovus ir paruošti 
gerų nutarimų organizacijos ge
rovei.

Nuo Karo Nukertėjusiems, Pabėgėliams Lietuviams
GRANDIJOZIŠKAS

1940. Šv. Trejybės lietuvių mo
kyklos svetainėj, 5 vai. vakare 
įvyksta LDS 6 kp. didelė vaka
rienė, 25 metų kuopos gyvavi
mo sukakčiai pažymėti. Vaka
rienė bus skirtinga nuo visų ki
tų, nes dedamos didžiausios pa
stangos. kad geriausiai žmonės 
pavaišinus, kad dalyviai 
laikui nepamirštų. LDS 
rengia ir kviečia į šią 
darbininkišką vakarienę 
Bilietai yra platinami, jų 
yra tik 75c. už kuriuos gausite 
labai daug valgyti, gerti, išgir
site solo, kvartetų ir dar pasi
šokti prie geros muzikos. Prog
ramoje dalyvaus visos katali
kiškos draugijos bei kuopos. 
Dainų programą išpildys Hart
fordo Šv. Cecilijos Choro solis
tai ir apylinkių chorai.

Kuopa ir Komisija Kviečia 
Visus Lietuvius.

Sąjungiečių kortų vakaras ge
rai pavyko peeritą sekmadienį. 
Buvo atsilankę gražios rihkti- 
nės publikos ir linksmai pralei
do laiką. Tarp atsilankiusių bu
vo ir advokatas Algirdas Poli
tis su žmona, mat jo žmonelė y- 
ra sąjungietė; buvo ir mūsų 
jaunasis laidotuvių direktorius 
A, Karlonas, su žmona, su ku
ria susižiedavo iškilmingai pe
reitą mėnesį. Ponia A. Karlo- 
nienė yra taip pat jauniausia 
mūsų sąjungietė. Sveikiname ir 
linkime linksmo sutartino gy
venimo. Sąjungietės yra nuo
širdžiai dėkingos visiems atsi- 
lankusiems. ypatingai dėkoja 
klebonui kun. M. Pankui už ma
lonų pritarimą ir atsilankymą. 
Ačiū komisijai už nuoširdų pa- kielėms už jų sunkius dąrbus 
sidarbavimą, būtent, ponioms: d|l Dievo garbės ir dėl

Spalių 13 d. minėjo savo 25 
m. vedybinio gyvavimo sukaktį 
Kazys ir Viktorija Balčiūnai.

Ryte 8:30 vai. buvo atnašau- 
namos Šv. mišios jų intencijai. 
Atnašavo šv. mišias prelatas 
Jonas Ambotas. 1 valandą įvy
ko jų namuose pietūs. Dalyvavo 
tik artimiausi giminės. Daug 
jiems buvo palinkėta laimės ir J 
atminimui gavo sidabro gabalą. 
Negaliu praleisti nepažymėjęs, 
kad Kazys yra LDS 6 ir LRK 
SA kuopų narys.

Naciai neša vieną bombą į orlaivį, kuri bus veža
ma į Angliją. Taip tos bombos yra siunčiamos oro ke
liu nuolat, kur jqfcj£lieka gėpvimo darbą.

liai. Yra kviečiama, kad visos 
kuopos prisiųstų skaitlingai at
stovių į suvažiavimą, kuris taip
gi yra metinis. Turim svarstyti 
daug svarbių reikalų ir keletą 
labai svarbių klausimų, liečian
čių mūsų kaikurių kuopų nares. 
Taipgi turėsim ir paskaitą, ku- I 
rią skaitys mūsų apskr. dvasios 
vadas. Lauksim skaitlingo su
važiavimo. Teklė B. Mažeikienė,

Apskr. Pirm. ,.1 
--------------------------- ii

Glamoręus American Contralto
Metropolitan Opera Association 

“Stately, stunning, statuesųue”.

Pakvietimas LDS Connecti 
oit Apskričio Kuopoms

Hartfordo ir apylinkės lietu
viams noriu priminti, kad dabar 
yra LRKSA organizacijos va
jus. Tas vajus yra skirtingas 

j nuo kitų, kad nereikia nei įsto
jimo mokesčio naujiems na
riams, nei daktaro mokesčio 
dėl iš egzaminavimo, nes Cent
ras apmoka. Tai yra gera proga 

i tapti nariais. Kreipkitės pas 
LRKSA 89 kp. rast, dėl infor
macijų, jums patarnaus veltui.

45 m. šv. Andriejaus parapi
jos gyvavimas bus atžymėtas iš
kilminga vakariene šiais me
tais, gruodžio 31 d., reiškia 
prieš naujų metų vakarą. Kle
bonas kun. M. Pankus, pereitą 
sekmadienį iš sakyklos kvietė 
visus uoliai prisidėti prie šios 
iškilmės ir iš kalno renktis, 
prisidedant auka arba darbu.

Muzikas J. Balsis,
Švč. Trejybės lietuvių par.! 
(Hartford, Conn.) vargo
nininkas, LDS ir “Darbi
ninko” prietelis ir rėmė
jas, su sayo dainininkų-ių 
grupe dalyvaus LDS 6 kp.j 
Jubiliejinėje programoje, . 
lapkričio 10 d., parapijos 
mokyklos svetainėje.

p. Valerija J. Kaunietytė, 
Hartfordo lietuvių par. į- 
žymi dainininkė, įžymaus 
LDS 6 kp. nario p. Antano 
Kauniečio duktė, dainavu
si Darbininkų radio prog
ramoje ir “Darbininko” 
koncertuose, dainuos LDS 
6 kp. Jubiliejinėje vakarie
nėje, lapkričio 10 d. vaka
re, parapijos svetainėje, 
339 Capitol Avė., Hartford, 
Conn.

PHONE 
So. Boston 

Ž271

Hartfordas pradėjo augti in
teligentija. Turim dantų gydy- 

j tojų ir vieną advokatą.
Daug gydytojų yra LRKSA 

' 89 kp. nariais, bet advokatas 
dar ne, tur būt vėliau ir jis pri
sirašys.

Dr. Edvardas Krikščiūnas, 
dantistas, pasekmingai tarnau
ja lietuviams. Atrodo, kad jam 
sekas ir žmonės giria jo darbą. 
Jo raštinė — 525 Main St., 
Hartford, Conn.

WOODSTOCK
TYPEWRITERS


